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 קסידה חפנ תא הליפכמ
 !םיסיכב ףסכ הריאשמו םיסוריו תלסחמ

 .הנוכנה ךרדב תכלוה ןכא טפוסורקימש רתויב הבוטה החכוהה םה ,םלועה לכב א[5-205 הלעפהה תכרעמ ישמתשמ ינוילמ תורשע
 :םיעצומה םירופישה ןיב .ףסכְו ןמז םיכסוחה םיבר םירופיש הליכמה השדח הלעפה תכרעמ .א[8-005 6 תא טפוסורקימ העיצמ תעכ

 15-05 תביבסל תינשדח םיצבק יוביג תינכות ₪ םינוש םיסוריו 1000-כ תלסחמו תקדובה סוריו יטנא תנכות ₪ חישקה קסידה לש ןוסחיאה חפנ תלפכה
 תרשפאמה ,החוטבו הטושפ הנקתה תינכות ₪ )1 ןורכז לש 100% דע הנפמה (ןורכזה לוהינל שדח רזע) א1םאזא[ג אמש ₪ א15-\\ןאססו\5 תביבסלו

 .תויעב אללו ידיימ ןפואב דובעל ליחתהל עצְנ
 .םלועה תא השבכש הלעפהה תכרעמ לש ןורחאה רודה תא וריכתש יאדכ ,אל םאו ,םדקתהל וחמשתש יאדוו ,205 םע םידבוע םתא םא זא ש - י'שכע /

 .תע לכב ותונשל תיאשר הרבחהו לבגומ ןמזל וניה א15-005 6 הלעפהה תכרעמ לש םיהדמה ריחמה

 ג .ונלש תטלובה הנכותה וז .תודידי
 .תוותגומה פיגטתמה תויונתבו פיטרומה סיקווטמה לצא גיטהל |תינ א



 !םחממהמההההההותתהתתהתהומקהההווקוההה וה ודק טה |

 נב ל |
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 ?ריחמה הפיא ,סילכת

 םהלש תוגילוקל עודי אלש והשמ םיעדוי לארשיב םימסרפמ

 תרחא .ריתסהל והשמ םהל שיש וא - תרחא תיברעמ ץרא לכב

 הלאשל הבושתה תא םיריתסמ סתיברמ עודמ ןיבהל השק

 יינהלוע הז המכיי םיארוקה תא תניינעמש

 ,הינטירב ,בייהראב תואצויש תואסריגל ךדיבש ןיזגמה ןיב הפוטח האוושהמ

 םיסחילתמ םימסרפמה לייוחב .הרורבה הנחבאה דיימ תרקדומ הינמרגו תפרצ

 .אל לארשיב .ותונרקס תא סיקפסמ םהו ילאיצנטופ הנוק אוה ארוקהש הדבועל

 תומכסמו סיירקיעה םהיביכרמ יפל םייפיצפס םירצומ תוטרפמ תועדומה ,לייוחב

 .ןהי וא ,[ וא ,עאו וא .5א,א%א%- רתויב הבושחה הרושב רכמה תעצה תא

 לארשיב בשחמ תיינקש בשוח והשימש אל .ייהרקוייי תורכומ תועדומה לארשיב

 לע תוסכלו רכומה סש תא ףופאל הרומא הרקויה .הרקוי תשיכר לש טקא איה

 רכומ אוה קוידב המיי ונתוא תניינעמש הלאשל הנוע אל אוהש הרזומה הדבועה

 תופיט ודועיש הנפוא רצומ סה תונכותו םיבשחמ וליאכ יינםלשל ךרטצנ המכו

 ןועש ,יתפרצ םשוב ומכ .שכורה לש יתרבחה דמעמה תוממורו הרקויה תשגרה

 .ראפ-תינוכמ וא די תדובע

 םהירבדל .םיריחמ ןיא יכ ,םיריחמ םימסרפמ אל לארשיב יכ ודיגי םיניצה

 רחוסהש ייסילידייה תליבח ידי לע ייקוה-דאיי עבקנ לארשיב בשחמ לש ריחמה

 ןיב ןיחבהל עדויש ,ייירחסמה שוחהיי יפל םג ילואו .םוי ותואל ןגראל חילצה

 םינד רשאכ יהשלכ תמא ךכב שי ילוא .ותונמוא ותוניינקש ימ ןיבל םירייארפ

 תוחדקמ ומכ קוידב ,הדובע ילכ םה םיבשחמ

 סנכהל ךירצ םתוא רוכמל ידכו ,תוטרחמו

 ,הרמוח תרוצת ומכ ,ייסיממעשמיי םיטרפל

 םייניצר םיבשחמ ישמתשמל .ריחמו - םיעוציב

 .הריש לש לילצ שי הלאה םיטרפל

 רסוח לע ,םיארוקה לש תונעטה לבא ,קושה ילושב םילעופה ,םינמדזמ םירחוסב

 ןה המל .תולודגה תורבחה יפלכ רקיעב תונפומ ,תועדומב תויביטמרופניא

 םריחמו (םייתרקויה אל) םיינכטה םהיתונורתי ,םירצומה תא טרפל תושייבתמ

 ומכ תוינתרק תוטווזב ןודל ייןהל םיאתמ אליי ישייבתהל המב ןהל שי !תועדומב

 תוינידמ םע תאז וושה זתאזה תאשנתמה שפנה-תופי העיגמ הפיאמ !ףסכ

 תורחא תובר דועו לד ,לטיגיד ,מבי .בייהראב תולודג תורבח לש סוסריפה

 העדומ לכ םש .לארשיב םג (םיציפמ וא תויוגיצנ ,תב תורבח ךרד) תומסרפמה

 ןונש ללמ ,המכח תרתוכב תקפתסמ אל איהו תויטרקנוק רכמ תועצה תללוכ

 :הריכמה תונמוא לש ןושארה ןורקיעה לעופ סש .בל תמושת ךשומ יילאוויויו

 הלועפל תינכות וינפב בצה ,ילאיצנטופה חוקלה לש ותונינעתה תא תדכלש ירחא

 הנמזה חולשל וא ,הבורקה םיבשחמה תונחל סנכהל  ,ןופלט םירהל .תידיימ

 .םוסרפב ייסילכתיי ארקי תאזל .ראודב

 יכ תרמוא תחאה .ילארשיה קושל סחיב תוקפקופמ תומכסומ יתש תומייק

 1993 ינוי לארשי 06

 י-ת מממ -₪-/₪0₪0

 "תואיצמיי קר שפחמ ילארשיה הנוקה

 רצומ לש ריחמ םסרפל ןכוסמ ןכלו

 הנוקה תא עיתרי רבדה ןכש ,תוכיא

 ימ .תטלחומ תוטש וזש ןבומכ .יוצמה

 אל תוכיא רצומ לש ריתמהמ עתרנש

 דוסב רמשי ריחמה םא סג ותוא הנקי

 םיברב ריחמה םוסריפ .מייומה ףוס דע

 אל אוה יכ עידומש ,רכומה לש תונימא תזרכה אוה

 םיבשחמב סיניבמ אלש ייםירייארפיי שפחמ

 הנוקה יכ הרבסל םיילגר ןיא םג לכה ךסב .םהיריחמו

 .יאקירמאה הנוקהמ רתוי םיריחמ-ךרדומ ילארשיה

 תוכיא בבוח אוה ותרוכשמ לש היינלה חכל תיסחי

 םיספתנש םירצומ לע ופסכ תא איצוהלמ עתרנ אלש

 וילא םינופ קר םא .ייףסכה תא םיוושייכ ויניעב

 ןטק זוחא קר הקירמאב םג .הנוכנה הרוצב

 םיטעמ לארשיב םגו םיסדצרמב עסונ היסולכואהמ

 שפחמ ,סשו הפ ,עירכמה בורה .הדוקסב םיקפתסמ

 תלעות רתוי איבמש ,ריבס ריחמב יתוכיא רצומ

 .הרקוימ

 רעפהייש איה הינשה תידרוסבאה המכסומה

 קוויש תיגטרטסא בייחמ םיקוושה ינש ןיב יייתוברתה

 ,רשגל הלוכי הזה רעפה לע .תונוש הריכמ תוקינכטו

 לש תויתריציה קר ,םידרוסבאב םינימאמה יפ-לע

 וריבסיש .ישרוש ילארשי 05418 סת

 ןאכל ועיגהש) תונכותב םוי ידמ שמתשמש ימל תאז

 .ןא6ו\/ גז, \\ות005 ,1-2-3 :('תוברתה רעפל רבעמ

 ק6 שמתשמ ןיב אל לבא ,םייק יתוברתה רעפה

 קלח ןיבל םיבשחמב סישמתשמה ןיב אלא ,יאקירמאה ותימעל ילארשי

 םיבשחמ לבא ,םירבח רעטצמ ינא .ילארשיה סוסריפב תיביטאירקה הליהקהמ

 סנכהל ךירצ םתוא רוכמל ידכו ,תוטרחמו תוחדקמ ומכ קוידב ,הדובע ילכ סה

 םיבשחמ ישמתשמל .ריחמו - םיעוציב ,הרמוח תרוצת ומכ ,ייםיממעשמיי םיטרפל

 םיארקנ סידומע וליא וארת .הריש לש לילצ שי הלאה םיטרפל םייניצר

 .תועדומה .לייוחמ םיעיגמש םיניזגמב לכ-תישאר

 ,וילע ודבע סימעפ ידמ רתוי .ןדשח אוהש ילארשיה הנוקה לע רמאל ןוכנש המ

 תועדומה רשאכ ןכות תרסח אמסיס איה םוסריפב תמא .תולשממו םייטרפ

 לש קר לע אובל תובייח יירכמ תעצהיי תועדומ לבא ,הרקוי ןגפמב תוקפתסמ

 דחפמ אל ןדשח הנוק סגו תובר םינש רבכ דבוע הז בייהראב .ןומיא תריווא

 ."ןלעב ןיעי שגפ אלו האר אל אוה ותוא קפסמ ראודב רקי בשחמ ןימזהל

 רחא הנש .ןומיא תיינבב ןכרד תא וליחתה ראודב תוריכמ לע ונבנש תורבחה

 תומוקמב תוכוז ראודב תוריכמב תוכילומה תרובחה ,רקס ירחא רקסו הנש

 .לארשיב םג תאז תושעל רשפא .סינוקה לש ןוצר תועיבש ילאשמב םינושארה

 תא םסרפל םיבייח סה .םיקפסה לש תוחיתפב הליחתמ ןומיא יסחי תיינב

 ,םיביכר לש גתומ תומש ,םיבייחמ הרמוח יטרפמ) םהירצומ לע האלמה תמאה

 ,הנכותו הרמוח) קפסל םיבייחתמ םהש הכימתה תינכות לע ,(םירקובמ םיעוציב

 םינוקה/םיארוקה .(ןגוההו עובקה) ריחמה תאו (הירחאו תוירחאה תפוקתב

 ישנא ידי לע יייוסיעייל ףשחהל ילבמ ,תונובנ השיכר תוטלחהל עיגהל זא ולכוי

 ריחמב - ןימא גתומ םש םע יתוכיא רצומ שוכרל ופידעי םה .םיקלקלת תוריכמ

 תורבח הלא םיאנתב .הקירמאב ומכ קוידב ןאכ .תינופלט הנמזהב םג - ןגוה

 סיבשחמ קפסלו ,לדוגל ןורתיה תא תיבויח הרוצב לצנל הנלכות תולודגה קווישה

 םוסרפב תוחיתפה .הקירמאב ומכ קוידב .רתוי םיכומנ םיריחמב רתוי םיבוט

 "סילכתייה ירה הזו .דחאכ םירכומהו םינוקה תלעותל .קושה לולכישל האיבמ

 .תיקסיע תוליעפ לכ לש



 לש תושדחה 5וואידד 0

 תואלפנ תושדח ךל תואיבמ :ןזיטיס*
 תוטקש - טקשששש :הספדהב
 (לביצד 43 קר) וידו רזיילומכ טעמכ
 .הכיס תוספדמ ,םצעב ,ןהו

 עבצ ימגד תוספדמה יתשל - עבצו

 םינווגב הספדה םירשפאמה
 דואמ .העונצ תולעבו םיביהרמ

 תעדוי 5ועוזד 200240 - תושימגו ילא אנט
 תופטעמו דידב ,ףיצר ריינב לפטל
 לנפ ןהיתשל תונימאו תויחונב
 הלעפה רשפאמה יתודידי הלעפה
 םדקומ דומיל אלל

|| 

 דע הספדה תוריהמ - םיעוציבו
 שארב תוכיס 24 ,ש"לס 0
 ,םיטנופ לש םוצע ןווגמ ,הספדהה
 ,(8\(504ו = ;סאד5) יסחי בתכ
 ,תונוכתהמ ןטק קלח קר הזו

 הקינעמ 6חו26א קר - םייתנשו

 תוספדמל תואלמ תוירחא תונש 2

 .הספדהה שארל םג .התרצותמ

 :םיידעלב םיגיצנ
 .מ"עב המסידא
 ביבא לת 45 הלואג 'חר
 .03/510258ו ..לט
 קר וניצר ,תעדי אל םא - ןדיטיסו 0315102584 .סקפ
 ינפי דיגאת וניה סודו26א-ש ריכזהל םירחבומה םיקוושמה לצא גישהל

 .הנש 70'מרתוי ו ןמזה ןחבמב םידמוע םינועש ,תוספדמ רציימה ימואליבר

 ,לעבו הביבסה תדידי איה ודו 0 /\632ו86 יכרוע םגש אלפ אל
 ורוקמ לע לבח אלל םלוצ יכותה .םייחה ₪ / ,

 תחא המגדה ירחא .ךכ לכ תופוכת .בשחמ תכרעמב הרבוע הנומתהו םית על קשא תוספדמב םירחוב
 ...רחבת התא םג

 057 236833 ."ב המוק .בגנה ןוינק - לסיפומא ;057 431225 .?3 תורזתסהה - ןורוז ;057:279095 .67 רודלפמורט - דנלורקימ :עבש ראב = 02259220 .ב יאנ' - תבשחוממ היגולונכט ,ס2:233550 ללכ זכומ - הנמוא :םילשור* יי :םישרומ םיציפמ
 13 רטנס זכרמ - םיבשחמ ןוכימ .ג :תליא ₪ 06555094 .םיקוושה זכרמ - לוק שיח :ןאש תיב ₪ 06564004 .ישישה סולואמ - הנפדש :תרצנ ₪ 00342749 55 אישנה - רקקחמ ;06-33351 7 .1? אישנה - םיבשחמ ןרע :הרדח ₪ 06959446 ,ירחסמ זכרמ - תעדו ןוננס :הנומש תירז ₪ 04 411046 ,טסופ ץק'צ - דיתע :הפיח ₪ 06 527683 .2 תרש - .יס.יס רא :הלופע ₪ 053-2343260 8 לארה - רא יס.יט ,053:024513 .16 בידנה לאומש - םיבשחמ .ינ ג :הינתנ ש סב 9367376 .2/3 םוריח עצבמ - לבוא :לאירא ₪
 ,ריפש השמ םייח - םינשחמ .ש מ :דודשא = 06 353250..ערק רפכ - םיבשחמ דיע :הייבר'ג לא קאב ₪ 0527587843 .פו בולוקוס - רימל :הילצרה ₪ 052901147 ,26 םינובה - ווקיפ :ןורשה דוה ₪ 052923692 ,86 דלישטור - ןדילא :אבס רפכ ₪ 03561724 14 ןרומרמ -טג יס.יפ :03 298559 18 הדוה* ב - הגמוא ;299963'03 .87 בושרגור - גאמ ;664855'03 ,ז ןימינב תלחנ - סופמילוא :ביבא לת ₪ 03 799134 ,35 ןדריה - םיבשחמ םר :ןקרב ינב ₪ 039653591 ,28 לצרה - םיבשחמ ידימ :צ"לשאר ₪ 0250
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 =66(זסתוספ

 םיבשחמ ןרצי דוע אל

 הלודגה הדיחיה םיבשחמה תרבח איה 18%+ש םיעדוי םיטע //₪₪

 םיגצש םיעדוי םג םיטעמ .ינאירוקה 54/1511א6 ןרצנוקמ רתוי

 תויתוכיאה םיבשחמה תורבח יייע םירכמנה םיבר (םירוטינומ)

 םיעדוי תוחפ דוע .5/15ז1א(ג ידי-לע םסרובע םירצוימ

 םיבשחמ קפסל לגוסמה סלועב דיחיה ןרציה איה 541/151א0-ש

 םאה סיטרכו ןורכיזה יבבשמ לחה ,הרבחב סתומלשב סירצוימה

 .תוספדמו תודלקימ ,םיקסידב הלכו

 סשה ךרובע לבא ,ונלש רוביצה יסחיב ןבומכ איה המשאה

 ,תוכיאל תללוכ תוירחא :דחא רבד רמוא בשחמה לע 5/1906

 תיתיישעתה הרבחה קרש תוירחא .בשחמה יביכרמ לכ תא הפיקמש

 .קפסל הלורג חלוטר הלדוור וה

 הס

 ה 6

 511580  יבשחמ תא תידעלב תקוושמ קט-ייה התלד

 הלעמל לש ינכט תווצ ,לארשיל הרבחה לש יסנניפ יוביג םע .לארשיב

 תתל םילוכי ונחנא .הרחתמ אלל יטסיגול ךרעמו םיחמומ 20-מ

 תורישה תא וניתוחוקללו הל יוארה קווישה תא 54150א0-ל

 .לארשיב רתויב בוטה

 7 איה ה 4 מ יו יייח ' -
 / -רד\ ="

[ . \ 

 מ"עב (1986) תומדקתמ בושחימ תויגולונכט

 בתא בא והי !
 0-8 1412 :סקפ טל 1 2 /6 :;ש

 1 69 הילכצרה היטז ו ז



 מ'"'עב רואל האצוה עדילא
 ביבא-לת '16 <ראה תרצות 'חר

 61091 ,ביבא-לת 9237 .ד.ת

 03-6966231 :ןופלט
03-6963080 25 

 עדילא הדוהי :ךרוע

 עדילא רמת :בוציע

 איג דיוד ,רימא-יבוש המר :הקיפרג

 ןח ךונח :םוסריפ

 ללד הנאיד :םילונמ

 ןמדלוג ברימ :םילילמת דוביע

 :דדוב ןוילג ריחמ

 מייעמ ללוכ חייש 0

 תליאב ח"ש 0

 :תונוילג 10-ל יונמ

 מייעמ ללוכ חייש 8

 :תונוילג 25-ל יונמ

 מייעמ ללוכ חייש 2

 קס או\0205 לש תילארשיה הרודהמה

 לש ידעלב תויוכז הזוח תחת רואל תאצוי

 .קרוי וינמ 21? 6סחותוטתו0300ת% תרבח

 רוקמב ועיפוהש םירמאמל סירצויה תויוכז
 קס אעו\02זאמ לש תיאקירמאה הרודהמב
 2178 00חותוטת|0300ת5 תרבחל תוכייש

 לש סושר ןמיס אוה 0 או\02זאמ

008 2177 > 

 יתכרעמה רמוחה ראשל םירצויה תויוכז
 האצוה עדילאי"י לש םה סגרותמה חסונלו

 תילארשיה הרודהמה וגול ."מייעב רואל

 תורומש תויוכזה לכ .םושר ןמיס אוה
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 עדימה .תועדומ לש ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא
 "םסרפמה סורופ"ו "לארשי קזבמ" םירודמב
 אוהו רבדב תועגטנה תורבחה י"ע ונל רסמנ
 תומשה .תידעלבה ןתוירחא לע ססרפתמ
 םה סירמאמב םיעיפומה םינושה םיירחסמה
 .תוסחוימה תורבחה תולעבב סיירחסמ םינמוס

 ם1.צ א קונפווצתנתפ 4.

 16 10026161 1183602 51. 161- גץ, 1

 ובוב

6: + 1 

 פא: + 972 - 0

 4ו(סז 6חט6ג 4

 רוש [3196]\ ם0וטסח 0( 2 40218 5
 קטסוו8ח60 טח66ז [!06056 [זסחו 207:

 (2סחוחווטתוס8(ו0ח5 (>סחוק8תע , אסא סזא,

 שש צסזא. 26110ח8] ו16חו5 גקק6התהק וה

 קס א( 4/0 21אם / [5ח61\ 0וזוסח ות

 ואסתס סחפוחה||ע קטפ1ו3מ66 גה 16 5

 ע6וטסח 01 5 1/00/42 גס 6

 טסקץהקחו קזסקחע 0[ 2

 (20 ו חוטת1081105 0:01 קת.
 9 6סקץהקהו 1993, 2

 (:ס חוו טהוס110ה 020 חוקת ץ

 | תַפתפ 5666. א? 14042[ 8

 ₪806 תוגזא 01 2101 0 חוט
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 לטוט :תורש תכשל.וידוטס ןייויד :דומיע תנכות
 ןורהא תיכירכ .איית ,לק :סופדו תוחול .סקיפרג

0 

198% 5 

 1993 ינוי ,8 ןוילג תילארשיה הרודהמה ק6 אא

 6 אג6א?אפ / 511 םסזחזסא אס.8 , תאם 3
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 ןועאר טבמב
 :ביבא-סדמוק תכורעת תארקל תובושח תוזרכה 3

 ששב ששמו ששב | .1-2-3/84 סוטולו 05/2 2.1, \ץותס5 אד

| 
 . ו תוריש ללוכ ןכ
 .סיצבק יתרש תריקס

 56 הלמיניס
 .ק6-ה ךסמל יח ואדיוו לש תונולח הפיסומ הידמיטלומה

 או
 \\ואססואפ אז-

 תווצב םידחוא%מ - תערב םיווש
 .(קמפא דיס ץטםפ) תוינויוויש תרושקת תותשר תריקס

 .תונטק הדובע תוצובקל םלשומה ןורתפה

 םינוחנ ידסמ תשחלמ
 לוהינ תונכותב הנורחאה תוליעפה תא ןייפאמ תויוטלתשהו תויוגזמתה ,תושיכר לש לג

 .םינותנ ידסמ

 םיודח םינמז - םיעדח םיבבשע
 - "יפרג שמתשמ קשממיי גשומל השדח תועמשמ םינתונש הרמוח יביכר - תונולח יציאמ

 .ק6 תחבשהב סויכ רתויב טהולה סוחתה סה

 יטסיטטסה חודה
 .דבלב סיאקיטסיטטסל אל .תויטסיטטס תונכות תריקס

 םיחלצומ תונויליג
 .1-2-3 סוטול לש םילצונמ אל םיטקפסא גיצמ סקס רהז

 רךפלמהלמ הנומתה תא םידירומ
 .ךסמ תונומת לש הספדהו םיטמרופ תרמה ,הדיכלל תונכות תריקס

 תונורתב
 .םיארוקה תולאשל סינוע 26 /1ג6471א8 יחמומ

 םיטנוטב שומישל אובמ
 .םייעוצקמ סיאקיפרג סניאש םישמתשמל ,היפרגופיטב םילנושאר םיללכ



 "סימטמוטמייה תעפות

 םשב תינואוג הקרבה סע ליחתה לכה .םימטמוטמל םירפ

 לש סרזל תופצל םילוכי םתא וישכעו ייםימטמוטמל שפי

 תיצרש המ לכיי ,ייסיטוידיאל ךירדמהיי :םוטמיט ירפס

 גוסה .יירוביצ ירחבנל כ05"'-ו ייבורכה ישארל ₪05 ,ייטירגפמל ₪059 '...תעדל

 ינפל ,יתוא ענכשל התסינ יתשאש זאמ יתוא ףדור י'תיעוצקמ תורפסיי לש הזה

 םירפסיי יכ יל וחיטבה םילייומה הלאה םינשה לכ לבא .המוד רפס איצוהל ,םינש

 ."ףדמה לע םיראשנ םיליחתמל

 תא יל שי וישכעו תישפיט איה ליינה המכסומה יכ יתנמאה םינשה לכ ,בוט

 לש תירטסיהה העפותה ללגב ,וישכע .ייסכל יתרמאיי דיגהל קפקופמה גונעתה

 .ןויערה תא קיתעהל הסנמ לייומ לכ ,ייםימטמוטמל 008יי

 תדבוכמ םירפס תונחל םיסנכנ םתא ךיא םכמצעל ראתל םילוכ: םתא םאה

 ודיגת המ !ותוא סינוק דועו ייסטמוטמ התאיי קעוזש רפס ףדמהמ םיפלושו

 ךיא ייזךלש םייתפשהמ גלגְלמה ךויחה תא קוחמתו םטמוטמ ינא ,ןכיי ורכומל

 העדוהה תא הזירכה תכרעמב ועמשתו קיספת עקרה תקיזומ רשאכ ושיגרת

 !יי!הכרדה ירפס תקלחמב םכליבשב דחוימ עצבמ :םימטמוטמה לכ בל תמושתליי

 והשימב ולקתתש ינפל רוזיאהמ וחרבת וא האיצמ סופתל ידכ סשל וצורת

 םגש האור ינאיי :תאזכ תונחב יאפוקה תויהל הצור יתייה המכ !םכתוא ריכמש

 .יינתמאב םטמוטמ התא המכ דע .ינודא ,םימטמוטמל רפס תינק התא

 םישנא לש רידא רוביצ םייק :טושפ אוה ילש רסמה לבא .ליגרכ .יתמזגה ,בוט

 תתרשמ אל תיעוצקמה תורפסה .דומלל הממ םהל ןיאו םיבשחמב ןיבהל הצורש

 הבילעמ ילוא םימטמוטמל תורפסה .שארל לעמ סהל תרבוע איה יכ ,םתוא

 ו |

 םיליחתמל תסחילתמ םיבשחמה תישעת לכ

 םיליחתמה ךכמ האצותכו םימטמוטמ לאכ

 .םימטמוטמל םמצע תא םיבשוח ןכא

 ל כס וקברו ה

 .ינויח ךרוצל הנוע איה לבא ,םירפסל תרחוב איהש תומשה לש תוירגלווב

 םהל ןתנתש דבלבו ןובלעה תא גופסל םינכומ םיארוקה יכ הדיעמ הלש החלצהה

 .סיבשחמ לע דומלל תונמדזהה

 םינכרצה דרמ

 םיקוקז בושחימה ינכרצ קושל םישדחה םיפרטצמה .םינכרצ דרמ הז השעמל

 סינוק סה ןכלו םיליחתמל דעוימה ןיזגמ ףא ןיא .םינושארה םיבלשב הכרדהל

 - שובכ לוכסת לש יתימא ףרפ םיאוה ונחנא .םישפוטמ תומש םע םירפס

 .תושעל המ גשומ ןיא םיבשחמה תישעתלו

 ,העונצ השירד םהל התיה דימתו ויה דימת םיליחתמל הכרדה ירפס ,השעמל

 לע הציפק לש תוינידמ שי הלאל .םירפסה יקוושמ סע איה היעבה .תדמתמ לבא

 .םיארוקה תורישב אלו יירכמ יבריי חופיטב םיקוסע םהו תוירלופופה תולגע

 ,םהל תרכומ התיה אל בושחימב הכירדמ תורפסל רוביצה לש רידאה אמצה

 תא ול םינתונ אל םה יירכמ בריי לש דבעמל הכוז אל רפסש דעש םושמ טושפ

 1993 ינוי לארשי 6

 ירפס םויכ .הייוארה הפישחה

 הנורחא הקעצה םה ייםימטמוטמיי

 לעמ תוריכמ סע ,תולייומה קושב

 םתוא אצמת עתפלו ,םיקתוע ןוילימל

 תויונח חתפב תודימריפב םירדוסמ

 םהילע םירבדמו תויתנפואה םירפסה

 - .רפס יעדוי םיגוחב

 מ וניא יםימטמוטמ ירפסיי סטמוטמה םשה וליפא

 ₪ וליפאו ןובנ עדימב םיאלמ םהמ םיבר .ומוקמב

 לבא ,ןוכנה ןורתפה אל ילוא סה .ידמל סדקתמ

 תישעת לכ .תיתימא היעב לע םיעיבצמ םה

 לאכ םיליחתמל תסחייתמ םיבשחמה

 ןכא םיליחתמה ךכמ האצותכו םימטמוטמ

 : סינוק אל סה .םימטמוטמל סמצע תא םיבשוח

 8 \ לכ לע ביעמה רסמהש סושמ ,םיליחתמל תורפס

 ' מממ - אוה ןיבמ אלש ימ יכ ,אוה םיבשחמ לש אשונה

 ונדלונ ,םיקיתווה ,ונלוכ וליאכ .םטמוטמ

 .םיבשחמב ייםיניבמיי

 .ךכב קלח (בייהראב) ונלש ךוניחה תכרעמל סג

 אקו ם אוה רפסה-יתב תותיכב טלושה בשחמה

 םיסרוק אוצמל השק !ךכ לע םיאג דוע םהו - 1

 תורגסמב הכרדההו רפסה יתבל ץוחמ םיבשחמל

 בורל .תעטוקמו תיארקא איה הדובעה

 סיעדויש סינטק םידלי שי םישדחה םישמתשמה

 ללכ םירגובל ןיאו םהירוהמ רתוי םיבשחמ לע

 הדובע אוצמל השק .רעפה תא רוגסל תונמדזה

 תלעפהב ,תוחפל םייסיסב ,םירושיכ אלל הבוט

 אלל םירושיכה תא שוכרל רשפא יאו םיבשחמ

 םישנאל סרוגש לכסתמ דוכלימ .הדובעב ןויסנ

 .םימטמוטמכ שיגרהל םייטנגילטניא

 ,ןורתפ לע עיבציש קפואב רבד סוש ןיא םג

 סינימאמ ירה םילייומה לבא .םירפסה דבלמ

 = 2 2 םיצרופ ךיא זא ,םירכמנ אל םיליחתמל םירפסש

 םיליחתמל רפסל םיארוק - !םוטמיטה לגעמ תא

 ייסימטמוטמל ₪08 '' ומכ יביטקובורפ םש

 תעדותל סיצרופ תונצחיהו תורתוכה תרזעבו

 םתייה הפיאיי איה םיארוקה יפלכ יל שיש הדיחיה הנעטה .םילייומהו רוביצה

 ימש םתטלק אל !צוחב הכיפהמ תללוחתמש סתעמש אל !תונורחאה הנשה 15-ב

 תביתכב םג - יתישע יקלח תא ינא ייוסטמוטמכ שיגרהל ופוס ןמזב דמול אלש

 .יתוא ומישאת לא זא - הכרדה תורפס

 םלוע לש תואיצמל סיררועתמ וישכע קרש םישנא שיו 1993 תנשב ונחנא

 המכ שי .םעפ-יאמ רתוי םיבכרומ םהימושיו םיבשחמה רשאכ ,וישכע .בשחוממ

 רתויב השק תומלעתה לש םינש 15 ךשמב רצונש רעפה לבא ,םיליחתמל םירפס

 סושמ טושפ - םיליחתמל םיניזגמ לע עומשל הצור אל םיניזגמה תישעת .רושיגל

 ןיזגמה תא םישטונ םה זאו םימדקתמל רצק ןמז ךות םיכפוה סיליחתמהש

 לכ .םיליחתמל םימושי ןיאו םיליחתמל םיבשחמ ןיא .םולה דע םתוא איבהש

 ררועי הזה קושה ילוא .תובילעמ תורתוכ םע םירפס םה םיליחתמל שיש המ

 תנפואש ירחא ,יכ ,תבכרה לע תולעל הנורחאה תונמדזהה תא סופתל סתוא

 .תרחא תבכה אובת אל ,ףולחת ייסימטמוטמה ירפסיי



 =טעע/ שדד

 ₪1 כ !שדחמ הדלקהל ץקה ו טגיל
 עבצבו רוחשב ,םלועב בוטה קרוסה

 ! ו 1ווז6
9 

 בתכמ ,רפס ,הזוח לש דומע םישת ךתריכזמ 11810176 תנכות םע
 ,תיטמוטוא ותוא דילקת הנכותהו ,קרוסה לע (לדוג וא טנופ לכב) ןותיע וא

 !!!ןמזה תירישעב םילילמתה דבעמ ךות לא תורישי
(. 

 | המצע תא תמלשמ 1.10816176 ,רתויו 10 יפ תינדלקה תקופת תלפכה י'ע
 !םינש ךרואל קנע ימוכס ךוסחל הכישממו םיישדוח שדוח ךות

 ךל םיגדי הרבחה גיצנו 03( -([(3.א ,הרוטגיל :םיקוושמל םויה דוע רשקתה
 .(ןבומכ ךדצמ תובייחתה םוש אלל) ךדרשמב םדקתמ 115 5068ח0.61 קרוס לע הנכותה תא

 3 ! 0 81טז6 02-513960 .סקפ ,02-52320ו .לט הרוטגיל
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 םידבועש סירבדה

 לוז ,רתוי רהמ ,רתוי ןטקיי אוה ונלש קסעב רזוחה ביטומ

 - רתוי תיטיא ,רתוי הלודגל תכפוהש ,הנכות דבלמ .יירתוי

 סע ויתודג לע הלוע ילש קיתה .רתוי הרקי אל תוחפל ונלזמל

 תרבחמ בשחמ וב ואצמת .יילוזו ריהמ ,ןטקייה תירוגטקל םיכיישה ירצומ

 גוזב תוכזל ידכ הסיט לש םירטמוליק קיפסמ רבצש ,6816₪8ע !\סחג6 6

 גייק הזיא לקוש ילוא אוה .םלועב םוקמ לכל הנושאר הקלחמב הסיט יסיטרכ

 גהנמה דבלמ .הלועמ אוה הללוס תונעטה ןיב הדובעה ךשמ לבא ,רתוימ

 ידכ למשח קיפסמ ןיאש ירחא קר תרמגנ הללוסהש יל עידוהל ,ולש ןבצעמה

 !אבה רודה אובי רבכ יתמ .ויפלכ תונעט יל ןיא ,קסידה לע בוקה תא רומשל

 אל הלא .קזג6טסג| 6תקתשזג< לש בהז תמתוח םע הרוחש רוע תיקש ואצמת ודיל

 ןעטמ/קפס ,םילבכ רורצ ,םדומ וכותב ואצמת .תישיא תרופשת ירצומ

 זראמ ךותב .רועזמב יגולונכט אלפ אוה הזה םדומה .תיברזר הללוסו ילסרבינוא

 בצקב ססקפלו רשקתל לוכיש ייתרושקת דשיי בשוי תוירגיס תסיפחכ ולדוגש

 .תואיגש תרקבו הסיחדל םישדחה םינקת לכ סע ,הינשל תויביס 0

 ךל שי וליאכ - תנווגמ תונכות תליבח סע קפוסמ אוהו פא114400 א ול םיארוק

 ,80א-ב םיבורצ הרזע יכסמ ללוכ הזה ןטקה אלפה .הרובע קסידה לע םוקמ

 הטישב) תויתוא יפל םירפסמ גייחל תלוכי ,הקיטסונגאידו לוהינ תנכות

 לוכי ןופלט רפסמש ךכ ,תויתוא רפסמ סיכיישמ הרפיס לכל הב ,תיאקירמאה

 לע טעמכ רבגתהל חילצמ אוה .רזוח גויחו (1-800-0א-א/ססטאו ,לשמל ,ארקהל

 קושב וריחמו םייחה לכל תוירחא ול שי ,םיקיתע ןופלט יווקב שערה תויעב לכ

 !םיכתמ סתא המל זא .רלוד 300-כ

 תומכח תוימלצ

 תיטיא ,רתוי הלודגיי לש תינבתה תא רובשל הלוכי הנכות הב הדיחיה ךרדה

 התוא תוושהל רשפא יא ךכ .השדח הירוטירטל הצירפ ידי לע איה ,יירתוי

 ,תיטנגילטניאה רויאה תנכות לש המוי ונילע חרז וישכע .תמדוק הסריגל

 ילש סיטוטאזה ינש ./1810 סשב הליבח ידי לע תשמוממה השדח היצפסנוק

 ,םהלש םירדחה תא שדחמ סיננכתמו בשחתמה דיל תולילכ סימי םיבשוי

 תיארפ הרוצב סינהנ לכה ךסבו תוינוימיד תוצרא לש היפרגואיג םיאיצממ

 סה רשאכ ,התוא תוסנל בהוא ינא םג .רייאל ךל תרשפאמ הנכותה הב תולקהמ

 .יל םישרמ

 ,(8%/ג8ד 100%5) תומכח תוימלצ לש תיסיסב הכרע םע תקפוסמ 80

 .תונחלושו תואסכ ,תותלד ,תוריק ומכ ,תוימוימוי תורוצ רייצל ךל תורשפאמה

 .תינוגריא המרגאיד רייצל וא ךלש דרשמה תא ןנכתל סתועצמאב לכות

 ,תורוצ לש תורישע תוירפיס ךל תועצומ (גפס-סאפ) י'תופסותיי לש תוליבחב

 לכ אל .םינתיוולו סירואזונידב הלכו תוניג בוציעל םייפרג םיטנמלאמ לחה

 תונוש ןה ךכל תויואר ןכש הלא לבא ,ייהמכח תימלציי ראותל תויואר תורוצה

 ררוג התא רשאכ ,לשמל .61.ז> גד תוירפיס לש םילבוקמה םיריזגהמ ןיטולחל

 טושפ התא ,ךל הארנ אל יבחרמה רודיסהו רדחל לכוא ןחלוש לש המכח תימלצ

 לש תינבתה תא רובשל הלוכי הנכות הב הדיחיה ךרדה

 ,יירתוי תיטיא ,רתוי הלודגיי

 .השדח הירוטירטל הצירפ ידי לע איה

 1 ג

 ךשומו תימלצל תרבוחמה י'תידיי ספות

 תא לבקמ אוהש דע ןחלושה תא ףחודו

 ,ןיטולחל יאלפ ןפואב .היוצה הרוצה

 םירדתסמ ןחלושה ביבס תואסכה

 אל ןיידע .הנתשמה הרוצה יפל סמצעמ

 םיפסונ תואסיכ וב סוכחיתל ונעגה

 תא ךיראמ התאש ןמזב הדועסל םיפרטצמ

 .ךרוצה יפל תואסכ לפכשל היעב ןיא לבא ,ןחלושה

 .רתויב תגנעמו הליעי הנכות וז לכה ךסב

 םכח ואדיוו

 אל יתיב ואדיוו דויצ סע עוקת ינא םג ,םיבר ומכ

 שופ תוטסקב שמתשמש לבוקמ 68 םשר .םאות

 ואדיוו םישוע !םישוע המ .מיימ 8 תמלצמו תולודג

 יתיליגו בבוח ואדיוו יטרס ךרועל יתכפה ךכ ייתיב

 הנכותה .6016 וא לש 1660 עואשסוסז תנכות תא

 תסינכ) המלצמה תא רבחמש לבכ סע תקפוסמ

 בשחמ לש ירוטה רעשה םע (00א 080

 ידי לע אוה םג לעפומה ,םודארפניא קוחר-טלשו

 .םשרה תלעפהל שמשמ טלשה .בשחמה

 המלצמל מיימ 8 תטסק סינכמ תא סינכמ התא

 תמליצש טרסב ןנובתמו (סשרכ םג תשמשמש)

 לש םידילקה חול תרזעב .ךורעל הצור התאו

 םויסהו הלחתהה תודוקנ תא ןמסמ התא בשחמה

 ,יפוסה רצומב לולכל הצור התאש םיעטקה לש

 תרמגש ירחא .ועיפוי םהש הצור התא וב רדסב

 תואיצי תא רבחמ התא ןומיסהו ןונכיתה בלש תא

 תא ןתונ ,אפ םשרל המלצמהמ וידואהו ואדיווה

 .תיטמוטוא השענ ראשה לכו החיתפה תוא

 ילב ,ץאפ תטסק לע ךורע טרס ךל רציימ בשחמה

 בלשל לכות ,רתוי ינרמוי התא םא .עבצא ףוקנתש

 ,תויוגזמתה) םיטקפא ללוחמ םסשרל המלצמה ןיב

 וידוא רוקממ לוק ספ ףרצל וא/ו (המודכו שוטשיט

 תנכהל יעוצקמ דויצב רבודמ אל ,ועטת לא .ינוציח

 לש ואדיוו טרס ךורעל ידכ לבא ,אוד/-ל קור פילק

 ןוכנ .קפסמו קיפסמ טלחהב הז תדלוה סוי

 תא עצבל ילנויצנוונוק ואדיוו דויצ תונקל רשפאש

 אלו םיבשחמ ישנא ירה ונחנא לבא ,המישמ התוא

 רשפא סא ,תילנויצנוונוק הרוצב רבד םוש עצבנ

 .ק6 לע ותושעל תאז םוקמב

 ישפיט ךשמה

 אושו ינורטקלאה ראודה תורישל סידבע ,תרושקתה ישנא ,ונא יכ םיעדוי םלוכ

 רצומ ונמזב האיצוה סוטול .ןוסא אוה הלש קשממה לבא הקזח תכרעמ וז .אוגו\

 תא תלוש ,ראודה תא ךרובע ףסואו עקרב טקשב לעופה ,םאקאמפפ םשב

 וננובאדל .רתוי יתודידי הטעמב קשממה תא הסכמו ןיכמ התאש סירודישה

 ידמ רתוי םע הלועפ ףתשל תבהוא אלש ,ידמ הלודג ד58 תנכות איה אא

 .רתוי וא 960095 תוריהמב םימדומ לע רבד תעדוי אלו תורחא תונכות

 אוסו לש הסריגה .ייתרפושמיי הסהיג האיצוהו םאקתמפ5 לע תויוכז השכה א

 .הגיפנ הווהמ איה תרחא הניחב לכמ לבא ,םיריהמ םימדומ לש סמויקב הריכמ

 .ישפיט רופיש .יירתוי תיטיא ,רתוי הלודגיי לש תינייפוא המגוד וז
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 -ה יי ...צי

 םיינדי םיטוטרש/ תופמ הריממה
 615 -ו מייבית תביבסל

 תמשוימה תינשדח הרמה תיגולונכט

 רטסר/ירוטקו עדימ בוליש ₪ 5\)א/66 תנכות ₪ הרמה עוציב תרשפאמ ,64060ז6-תנכותב

 רוטקול רטסר לש תיתגרדה ,תיביטקארטניא הרמה ₪ ,מי'בית תביבסל םיינדי םיטוטרשו תופמ לש

 40\5- רטסר לש וק הצק תסיפת תלוכי ₪ .תוריהמבו תולקב ,תונקיידב
 דבלב רטסרה תכירעו הגצה תלוכי ₪ םירטמרפ \בוק ידי לע תוחנומ הביקעה תודוקפ

 סינותנ סיסבל תוירושיק ₪ רוטקוב תמלשומ הדובע ₪ .שמתשמה ידי לע העיבקל סינתינה
 184510 ורקמ תפש ₪ 0 תפשב תונכת : שמתשמל החותפ ₪ תיקלח הרמה עוציב תלוכי תלעב הניה 06
 שמתשמה יייע םיטירפת,סיטנופו םיווק יגוס,םילובמיס - תורדגה ₪ רוטקוה) רטסרה ינותנ לש ''תינמז וב" הרימש ךות
 - תוכרעמל תומיאת ₪ תיתגרדה הרמה תרשפאמה הנוכת ,דחא ךמסמב

 הח66 הס ,הח6וא-ס,ואד םת6ס ה הק ד 06 5 אס .ךרוצל םאתהב

(% 
 מ"עב תויפרגואיג - תוכרעמ 9 65 \ ִס 0 0-0 / יח 2

 03-5242907 .יסקפ,03-5237569,5242159 .לט ביבא-לת | 8 ל יריב עהמ ו ק תנכנשומ
 04- 373364 .סקפ ,04-370607 .לט הפיח
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 רתוי םלשל המל :9

 - טפוסורקימ לש 46055 םינותנה דסמ זתועדומה תא סתיא

 .רלוד 139 - קגת\ פסא לש השדחה \/וחשסמ תסריג .רלוד 9

 לש תינכפהמה זאופאסצ .רלוד 99 - תונולחל 00 דד 0

 .בוש ילבל רבע הנכות תליבחל 5495 ןדיע יכ הארנ .רלוד 99-ב ןכ םג - סוטול

 .גוגחל ליחתהל םילוכי םישמתשמה לבא ,השק הפוקת הליחתמ ילוא םיחתפמל

 .(בייהראב םה םיריחמה לכ ,םיארוקה בל תמושתל)

 ידבעמ - יא הגיל תונכות לש ינקיתה ריחמה היה רלוד 495 ,בר אל ןמו ינפל

 הנוק ףאש ןבומכ .המודכו הקיפרג תוליבח ,םיינורטקלא תונויליג ,םילילמת

 בור תא שוכרל תלוכי ראודב תונמזהבו תויונחב .הלאכ םימוכס סליש אל ילמרונ

 תשרדנש ,רלודה 300 דע 250 סג לבא .זוחא 50 דע 30 לש החנהב םירצומה

 ומקותתותהההההונהההתקההפהה ותהיה ככנר טרטקטמ נא

 ןדיתע תחטבאש ,וטילחה תורבחה לכ םואתפ

 לכב \אגפסא5 תביבסב קוש חתנ שוביכ תבייחמ

 ,הנאתה הלעל הכפה ייתיתורחת החבשהייו ריחמ

 השעמל רבודמ יכ הדבועה תא ריתסהל חילצמ אלש

 .ריחמה ימוסחמ תוטטומתהב

 תישעת לש הנבמה לכ .דיתעב םלשתש הממ םינש יפמ רתוי םה ,רבעב םלשל

 ירצומל םיקווש לש סידמימל חתפתהש ,קושה לדוגמ עבונה ,ךפהמ רבוע הנכותה

 ךיא טפוסורקימ ונל התארה ,ואוחשסא5 3-) 205 5 לש קווישה תועסמב .הכירצ

 וארנש םירפסמ ,םיקתוע לש סינוילימב הנכות רוכמל לוכי יביסרגא ריחמת

 .םינש ינפל םיינוימד

 םישמתשמ תדיכלמ ,קווישה יצמאמ תא סיחתפמה סיטיסמ ,רגבתמ קושהש לככ

 תורבחה תוגהונ בר ןמז הזמ .םיקיתוו םישמתשמ לש תפסונ ייהבילחייל ,םישדח

 רובע שרפ םהל עיגמ ירה .תוחבשהל דחוימ ריחמ סיקיתווה ןהיתוחוקלל תתל

 הלחה ךכ רחא .הנושארה הסריגה רובע רקי ריחמ ומלש רבכ סהו - תונמאנה
 ולחה החבשה תואסריג לש ךשומה ריחמה תא .י'תיתורחת החבשהיי לש המגמה

 התיה הרטמה רשאכ ךכב הליחתה דנלרוב .תורחא תונכותמ םיקירעל םג עיצהל

 ןויליג ול היהש ימ לכ ,רצק ןמז ךותו 1-2-3 סוטול ישמתשמ לש סוצעה קושה
 החבשה ימדיי תרומת רחא ןויליג לכל רובעל היה לוכי והשלכ ינורטקלא

 תורבחה לכ סואתפ .\צוח6ס9 ימושי קושב \וציפ התיה האצותה .ייתיתורחת
 ריחמ לכב ואוחטסאצ תביבסב קוש חתנ שוביכ תבייחמ ןדיתע תחטבאש ,וטילחה
 יכ הדבועה תא ריתסהל חילצמ אלש ,הנאתה הלעל הכפה ייתיתורחת החבשהייו
 קפסל רומא תייה תיתרואית .ריחמה ימוסחמ תוטטומתהב השעמל רבודמ
 תוניצרב הסינש ימ לכ לעופב לבא ,הרחתמ הנכותמ קירע ןכא התא יכ החכוה
 .הנכותה לש יקוח קתוע ול היה אל םא םג ,דחוימה ריחמה תא לביק

 החבשהייכ 599 לש תוריכה ריחמ םע 460885 תא הגיצה טפוסורקימ רשאכ
 תסימריי לע הננולתה דנלרוב ,(זא ןוריתמה יפל רלוד 795) סקודראפל ייתיתורחת

 תוחפל תיביטקפא םיריחמ תדרוה התיה רזע ןכש המ .הל רזע אל הז .ייתורחתה

 יבגל ליינכ .תוינמחל ומכ םינותנ ידסמ תורכומ תורחתמה יתש םויכו - תישימחמ

 .רלוד 99-ב םיינורטקלא תונויליג

 סיריחמ תושימג

 אוה תונכותה קוש ,סיבר ייקוויש יחמומיי לש תודמולמה תעדה תווחל דוגינב
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 םיריחמה רשאכ ,תורחא םילימב .י'שימגיי

 ןהו - תולדג הריכמה תויומכ ,םידרוי

 ,תוריכמה ךסש תאזכ הדימב תולדג

 תונטק תורבח הברה .לדג ,ףסכ יחנומב

 סיחילצמ סיקסע ונב ןהו ןמזמ תאז ועדי

 סטוסאמא .רלוד 99 ירצומ לע םיססובמה

 סינותנ דסמל ג1קחּג םסוז ,תונובשח תלהנהל

 תואמגוד קר ןה ,הקיטמתמל א/גות6אס-ו

 אל ילוא קווישה יחמומש רחא רבד .תוטלוב

 םילוכי םה .הרזח ךרד ןיאש - אוה סיעודי

 לכ וא יילבגומ ןמזל עצבמיי החנהל אורקל

 םעט םעטש ימ לבא ,תרחא תמוסריפ המסיס

 יפ םלשל םיכסי אל בוש רלוד 99-ב הנכות לש

 4 סיכומנ םיריחמ .רמגנ ייעצבמייהש ללגב קר ,5

 4 1 קוש .הנכותה תישעתל הער הרושב חרכהב סניא

 י 2 רתוי הברה הזו ןוילימ 80-ל חפת םישמתשמה

 יו 5 חילצמ התא סא .לשמל ,םירפסה יארוק קושמ

 רתוי רוכמל לכות יירכמ תברייל הנכות ךופהל

 הברה םה רלוד 95 .יירכמ בריי רפוסמ םיקתוע

 התא סונובכו יירכמ בריי רפס לש ריחמהמ רתוי

 המוד םוכס םלשל וחמשיש ,תוחוקל דסמ רצוי

 ."החבשהיי רובע םייתנש-הנש דועב

 תבייחמ קושה לש היצמרופסנרטה ,לבא

 ₪ לש תושימגה .תויולעה דצב םג שדחמ תוכרעה

 \ 4 ידכ לבא ,רבוג תוסנכה םרז החיטבמ קושה

 ו תדרוהב ךרוצ שי םילדג םיחוורל ותוא םגרתל

 -<- תורפס .םיקתועה תצפהו לופכיש לש תויולעה

 לש תולעב רקי ףיעס איה ,דחוימב ,הכרדהה

 םירפסה םא אלפתת לא .תונכותה תיברמ

 6פ-80או לע קפוסי דועית רתוי ,דיתעב וקמטצי

 םג .דרפנב סלשל ךרטצת האלמ תורפס רובעו

 99 לש ריחמ .םייוניש ורובעי קווישה יקיפא

 תוור קיפסמ ריאשמ אל הנכות תליבחל רלוד

 םיכמותלו םיחתפמל ,םירכומל ,םיציפמל

 תנמזהב הנקת הלוזה הנכותה תא .סהינימל

 קלח הווהמ איהשכ וא - חתפמהמ הרישי ראוד

 היצרגטניא סג ילואו הרמוח תללוכה ,"הליבחיימ

 .יתילקיטרווי

 ,יתעתפהל .הכימתב היהי רתויב לודגה יונישה

 ינא םתיא הנכות תורבח לש םילהנמה בור

 הכימתל ןופלט תוחיש המכ .1 :תוטושפ תולאש יתש לע תונעל םילוכי אל רבדמ

 לכב לופיטה ,עצוממב ,הלוע המכ .2 !רכמנש קתוע לכל ,עצוממב ,םילבקמ סתא

 ןיבש רפסמב הנושארה הלאשה לע סינוע תובושתה תא םיעדוי ןכש הלא !החיש

 ריחמב הנכותש רורב .40-ל 20 ןיבש רפסמב הינשה הלאשה לעו שולשל תישימח

 ךיא איה המלידהו רלוד האממ רתוי הלועש הכימתמ תונהל הלוכי אל רלוד 9

 הברה הטושפ הנכותה תא תושעל אוה דיחיה ןורתפה .הכימת תואצוהב ךוסחל

 לש םזגומה ךוביסה לע םישמתשמה סיננולתמ בר ןמז הזמ .הלעפהל רתוי

 .תוניצרב ךכל סחילתהל תולודגה תורבחה ולחה הנורחאל קרו תונכותה תיברמ

 - םמצעמ ךוסחל םתוא חירכי רלוד 99 אוה הנכותה לש עצוממה ריחמה וב קוש
 סילוז םירצומ קר אל זא לבקנ .הכימתב ךרוצה תא - םישמתשמה ונתיאמו

 .ער אל ללכב .הלעפהל רתוי םילק םירצומ - רקיעב ילוא - םג אלא רתוי .



 הלעפהה תכרעמ .השדחה 2
 ךלש ישיאה בשחמל רתויב הקזחה

 בשחמל תחא הלעפה תכרעמ תרכה םויה דע א
 חיטבמו שדח ,רחא םלוע ךינפל חתפנ התע ,ךלש ישיאה
 .08/2 - 2.0 :רתוי

 םיבשחמה םלועב השדח "היח" איה השדחה 2
 לכל המיאתמה המצוע תבר הלעפה תכרעמ .םיישיאה
 הבחרה םושל אלו ₪05-ל המוד אל ,(386) ישיא בשחמ
 ,לשמל ,וצוחטסופ ומכ ,כ05 לש

 המאתהבו ,ךלש ישיאה בשחמה יעוציב תא תרפשמ 2
 .ךלש קפסהה תא םג

 הלעפהה תוביבס לכ תא תולקב תבלשמ השדחה 2
 ,008-מ רתוי הברה לבקת - 008 ךל שי םא .תומייקה
 הברה הארנ קפואה וישכע - וצוחשסשפ ךל שי םא
 .קוחר רתוי

 ןיב היגולונכטה ירעפ לע רשגל היונב השדחה 7/2
 תא ץירהל תלגוסמ השדחה תכרעמה :דיתעל הווהה
 ,05-ל רוקמב ובתכנ םא ןיב םימייקה םימושייה
 תרמשנ הנכותב ךתעקשהש ךכ ,05/2-ל וא \אוחסואצ-ל
 .דוביאל םיכלוה םניא תעקשהש םיברה םיפסכהו

 :המצועה לכב ךלש תונכותה תא ץירת השדחהח 2
 התעמ היהי םייק םושיי לכ .רתוי בר ןוחטיבבו רתוי רהמ
 .רתוי ןימזו ליעי

 03-6978627 םיחתפמו םישמתועמל 05/2 יאשונב עויסל דחוימ וק
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 -<(036 16! צא [ רבוד ךילירפ יקסבשר]

 הניסח ךלש בושחמה תכרעמ תא תכפוה השדחה 72
 תכרעמה ראש ,לשוכ דחא םושיי םא םג .תואיגש ינפב
 .ויתובקעב סורקת אל

 םיעבוק םיחמומהו הרקוי יסרפ הרצק ,השדחח 7/2
 זאמ םיבשחמה םלועל הרקש רתויב בוטה רבדה איהש
 .ישיאה בשחמה תאצמה

 םניח המגההל ןוטילקת תנמזהל
 ,03-6978906 'לטל רשקתה
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 סירואזונידה תתבשה

 לש תולעה תא בשחל ,ילש דחא רבחל שי ירטוזא עוצק

 קל ועיגי סה רשאכ םייניערג םירוכ לש קוריפו התבשה

 .םימלענ ידמ רתוי שי ןכש ,לק אל הז .םהלש תורישה תפוקת

 יסנניפה ןונכיתב יזכרמ לקשמ ולש םיבושיחלש תורמל ,ןכש רתויב לכסתמ הז

 ,הנש 20 דע 10 דועב קר הארנ תמאה תא .תויצלוקפס לכה ,למשחה תורבח לש

 .רתויב םינקזה םירוכה לע קוריפה תדובעב וליחתי רשאכ

 בושחיממ רבעמה ןונכית

 בושחימל 4145 זכורמ

 תותשרו תוינחלוש תומרופטלפ לע רזובמ

 םה .המוד בצמב םיאצמנ תולודג תורבחב עדימ תוכרעמ לש םילהנמ הברה

 בלב בצומה יזכרמה בשחמב תיכוכזה ריק דעבמ םיננובתמ ,םרדחב םיבשוי

 אל רואזונידה הב ,הפוקתה תא רובעל ךיא םיבשוחו ינוגריאה עדימה שדקמ

 םהו בושחימב ןדיע רמגנ ךיא םיאור םה .האטורגכ ולקשמ תא הווש היהי

 .ילש רבחה תא החנמש הבשחמה וקמ הברה דומלל םילוכי

 היעבה םייניערג םירוכב .םיבר םיטרפב הזמ הז םינוש םירקמהש ןבומכ

 תואמל ,יביטקאוידר ןקתמ קוריפ לש תולעה תא ךירעהל ךיא איה תירקיעה

 תא הצור אל דחא ףא .םינש יפלא רפסמ ךשמל סנוסחיאו ויביכר יפלאו

 םע תורישי דובעל שש אל דחא ףא ,ולש הלבזמב תויביטקאוידרה תואטורגה

 הטלחה לכל תירוביצה הבוגתהמ םידרחנ םיאקיטילופה ,םייביטקאוידר םירמוח

 .וב ךורכה ןוכיסה המו עצבמה תא חטבל ךיא תועדוי אל חוטיבה תורבחו סהלש

 עודי אל ילכלכו יטילופ בצֶמ לע ךילשהל ךירצ אוה תאזה תואדווה יא לכ תא

 ןרקל הנש לכ שירפהל שי ףסכ המכ :סויה תוטלחהל תיטנוולר הנקסמל עיגהלו

 תא תולעהל ךירצ המכב ,תורחא םילימב וא ?םויה ובב תואצוהה תא םלשתש

 תנמ לע תוקיפסמ תוברזר ונל ויהי הנש 20 דועבש ידכ םויה למשחה יפירעת

 !סויה סילדגמ ונאש היעבהמ רטפהל

 לע רזובמ בושחימל א!41א84א/₪₪ זכורמ בושחיממ רבעמה ןונכית ,המוד הרוצב

 ונדמל אלש תולאשל תובושתב ךורכ ,תרושקת תותשרו תוינחלוש תומרופטלפ

 הז המכ זיתמו ךיא ,הרקי המ תיטנגילטניא הרוצב שחנל ךירצ .ןהילע תונעל

 לש תיסנניפה ןתואירב היולת הזה שוחינה תונוכנב ?הנש 15 וא 10 ,5 דועב הלעי

 .ךכ לכ תובר תולודג תורבח

 ידמ סדקומ אל םלועל

 תורואה תא ובכי וב עגרה לע םויה עיבצהל תולוכ: תוטעמ תורבח קרש תורמל

 ליחתהל ,דחא ףאל ,ידמ םדקומ אל הז ,א1גזאחא\אומ-ה לכיהב הנורחאה םעפב

 דצה .ףסכו הדובע תינכות םע םינכומ תויהל יאדכו עיגי הזה עגרה .ןונכיתב

 ,םינכוסמ םירמוחב ןאכ רבודמ אל .ידמל טושפ אוה הרמוחה קוריפ לש יזיפה

 ךכ ,םייניערג םירוכב בצמהש יפכ ,ןמז תצצפ לאכ םהילא סחייתמ רוביצהש

 הממ רתוי 1ךילהתה ךשמי ןמז המכ .קיפסת הליגר הפשא יוניפו תולבס תרבחש
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 םייזכרמ םיבשחמ .רעשל םיטונש

 ישעמ אלש תולועפ םיעצבמ ןיידע

 .רתוי םינטק םיבשחמ לע םעצבל

 סנמא עדימה תדימריפ שארב םדמעמ

 וטוה אל ןיידע לבא ,קחשנו ךלוה

 הסירקה ,הרקי הזשכ .םיינזאמה תופכ

 = .הריהמ הייהת

 ו עיגי םישמושמ א/41אא אמ יבשחמ לש ךרעה

 סינוגריא ויהי זא םג .הנש 12 דע 10 דועב ספאל

 הלא רקיעב ,קנעה יבשחמ תא ליעפהל וכישמיש

 ומכ - םייקנע םינותנ ידסמ קזחתל םיבייחש

 תריכמו ריווא גזמ תויזחת ,םיבשותה סשרמ

 הרמוח תונקל ולכוי הלא לבא - הסיט יסיטרכ

 וליפא ולכוי סה .לוסיח תריכמ לש ריחמב השדח

 יקלחכ שמשתש ,תרתוימ הרמוח תוטורפב תונקל

 לש רוציה יווקש ירחא סינשל ףוליח

 .תיפוס ורגסי אאא אמ

 תא תוותהל אוה תיזחתב רתוי בושחה קלחה

 ,א/41א א לוטנ סלועל ונתוא חקיש לולסמה

 םידעצה .תורגבתה ירוסיו הלידג ילכבח אלל

 אצמת תונחלושה בור לע .ושענ רבכ םינושארה

 בשחמל שפיט ףוסמ סוקמב 96 בשחמ סויה

 תשרב םיישיאה םיבשחמה רוביח .יזכרמ

 בור תא ,םויה רבכ ,ףיקמ תימוקמ תרושקת

 תורבחה בור תעכו יקסיעה דוביעה יבאשמ

 תותשרה רוביח לש הזאפב תואצמנ תולודגה

 לע (תירוזיא תוחפל וא) תילבולג תשרל תוימוקמה

 אוה אבה בלשה .(/גא) םיכורא םיווק ידי

 ,תרש/חוקל תרוטקטיכרא לש ינוגריא ללכ שומימ

 אל ללכ שמתשמהו ייבשחמה איה תשרהיי הב

 םידמועש סיבאשמה לש יפרגואיגה רוזיפל עדומ

 הרמוח תפלחהב ןורחאה רקיה בלשה .ותושרל

 תלוכי סע ,ייסיתרש רפוסיי לש הנקתה היהי

 ונלש תיחכונה הרדגהל רבעמ הברה תגרוחה

 .יירפוסיי גשומל

 סויה הצרה הנכותה תיברמ .רתויב רקיה ביכרמה הייהת הנכותב הריגהה לבא

 תוינבתל רובעל .(605ד0א1 א/גסש) ייהדימ יפל הרופתיי םייזכרמ םיבשחמ לע

 הכיפהמ הייהת ,פ6-ה סלועב לבוקמש יפכ ,ייהיצקפנוקיי תנכות לש הבישחה

 לכל המצע תא םיאתהל הנכותה לעש ךכ לע ךנחתהש ימל ,ידמ השק תיתוברת

 שי גרודמ עוציבו ינדפק ןונכתל ,ןאכ .ינוגריא בושחימל םידעיה ירידגמ לש המחג

 םא .ןמזל קוקז ךוניחו שדחמ ךוניח תשרוד תיתוברת הכיפהמ .רורב ףסומ ךרע

 רפסמ ינפ לע היצמרופסנרטה תפוקת תא ךיראנו וישכע רבכ הריגהה תא ליחתנ

 .ןטק רתוי הברה היהי יפוסה ןובשחה ,םינש

 לש הריכממ היצמרופסנרטה תא ןממל רשפא יאו לוזב היהי אל הז זא םג

 תפוקתב סג ונתוא תרשל ךרטצי ןקזה א/41אתא4\א₪-ה .תכנשייתמה הרמוחה

 ןממל ךירצ ןכל .רתוי וב קושחי אל דחא ףא ,רתוימ היהי אוה רשאכו רבעמה

 תתבשהל ןרקה תא .ןורחאה עגרה דע תוכחל אלו סויה תוסנכההמ רבעמה תא

 םיישיא םיבשחמל הנכות ,םיישיא םיבשחמב ועיקשה אא האמ

 סא .השדחה בושחימה תוברתמ ברימה תקפהל ,ןוגריאה ישנא לכ לש הכרדהו

 תוחפ ןה הריגהה תוילע יכ רחמ ואצמת ,םויה רבכ ךכב וליחתת

 .תויטסימיספה תויזחתהמ



 תחא ךותב םיינש

 ןסחאל לובו התא םסו\6סופא .תנכות סע! ןכ
 !! ןמאיי אל .דחא קסוד ךותב היצמרופניא לש הלופב תומב

 :רתוי לבקמ התא כסט16018א םע
 ! (םינותנ ידסמב 8 יפ דע) רתויו 2 יפ :ךלש בשחמב (םי)קסורה חפנ תלפבה צ
 ! רתוי לודג קסידב ופילחהל ךרוצ ןיא :קסידה ייח תכראה +
 ! דאמ רקי אוהש שדח קסיד ריחממ רועיש ןיאל ךומנ הנכותה ריחמ :ןובסיח צ
 קסידה לע עדימל השיג היהת ךל קר אמסיסב שומיש תועצמאב :עדימ תחטבא צץ
 קיפהל ידכ םהשלכ םדקומ עדיב וא תונמוימב ךרוצ ןיא :שמתשמל ףוקש צץ
 ..דובעל ךישמהל טושפ 20₪גפ16018% -מ ברימה תא
 עסטפ16018% םע הדובעמ םינהנש םלועב םיפלאה תואמל התא םג ףרטצה

 עדילא
 ,לנוישנרטנוא ראווטפוס ןתימ תיבמ ינכפהמ ילארשי חותיפ דוע כסוגט!60ו8%
 .םויה דוע ונילא הנפ ,הכחת לא .1989-מ רבכ םלועב קוושמה

 מ"עב לנוישנרטניא ראווטפוס ןתימ -/
 52392 ןג-תמר 11 לגליגה 'חר ו

 (םיווק 6) 03-5796111 :לט
 03-5795111 :'סקפ 4--< 1

 | | | רש .תורחבומה םיבשחמה תויונחב גישהל .מ"עב תינלכ ,מ*עב תבשחמ :םישרומ םיקוושמ
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 ן|ום טה וטו הש קטש שש חשש ₪6 7 .])
 ה םב] וב 525 | שב [טהמ אמ 3 ]בב 8 שו שש
 וו נבוט

 ג( ת6קוסה
 ה כ יוצב

 .15ב42 15716 15492 15826 16231"

 ו
 , ה = :- 7 שש -

 תכורעתב תובושחה תוזרכהה 3

 :ביבא-סקדמוק

 טזזאפסו אד לע הזירכה טפוסורקימ

 05/22.1 םע הסריג תרפשמ מבי

 1-2-3 סוטול לש תרפושמ ואזאפסואפ תסריג

 3-ל "ןושאר טבמביי" רודמה שדקומ שדוחה

 תסריג לע הזירכה טפוסורקימ :תובושח תוזרכה

 הבישמ מבי .\אותַסא5 הדובעה תביבס לש אד

 הקוזחתה תסריג לע ,תיטמרד תוחפ ,הזרכהב

 לש 4.0 הסריג לע הזירכה סוטול .052 לש 241

 איה | ואגתוסש5 אד .\(ותטסיא< תביבסל 3

 .תמייק הלעפה תכרעמל השדח הסריגמ רתוו

 יא )
 1993 ינוי לארשי 0

 ,ירמגל השדח הלעפה תכרעמ וו .השעמל

 קשממב שומיש ידי לע התונשדח תא הווסמה

 .\אותשסש5 3.1 לש חילצמהו רכומה שמתשמה

 - .שדח עונמ לעופ תרכומה הפילקל תחתמ לבא

 שדקות בלה תמושת בור וז הביסמ .כ05 אל

 ישיא בושחתימב רתויב רבודמה רצומל םעפה

 .\/ות6סאפ אד - תונורחאה םייתנשב

 | ם
 ם
 ם

 ו
 ד פפ

 ומכ תגהנתמ איה ,ו/ותשסשפ 3.1 ומכ תיארנ אד

 לש הבסהמ רתוי הברה איה לבא ,\/ות6סומפ 1

 טפוסורקימ לש החילצמה הלעפהה תכרעמ

 תקפסמ איהו ןכתי ,השעמל .תויביס 32-ל

 - תשפיח אל ללכ התאש תוריהמו המצוע

 תונוכתו תינבומ תושיר תלוכ: םע תובלושמ

 .דחא לכל תויטנוולר ןניאש תויטנרהניא הנגה

 לכל תכרעמה הניא א -ש הדומ טפוסורקימ םג

 הביבסל דחוימב התוא תדעיימ איהו דחא

 םילודג = םינוגריאב = ,תיתלשממ-תיקסיעה

 ךישמת איה דדובה שמתשמל | .תיסחי

 - תיסיסבה \ותוסשמ לש ןוכדיע תואסריגב

 .1994 תליחתב הייופצ 4.0 הסריג לע הזרכה

 \אגת6סא5 (טז הדובע תוצובקו םינטק םיקסעל

 .דיתעל רבע ןיב רשג שמשל ךישמ ת \סזא קזסטקצ

 בושחימ לש דבכה קושה לע הרחתמ אז

 .רקיעב שא[א-ו 05/2 לומ ,םילודג סינוגריא

 יקוחב יונש לע הזרכה איה אז .השעמל

 ןיאש העפותב דחוי ק6-ה םלוע הכ דע .קחשמה

 תכרעמ .תישונאה הירוטסיהב םידקת הל

 תביבסב הטלש | ,או8-05 ,תחא הלעפה

 לכב םיישיא םיבשחמב יקסיעה בושחימה

 לכב ,םישמתשמ לש םינוילימ תורשע .םלועה

 תישונאה תיקסיעה תוליעפה םורטקפס

 .תי-05 ייורבידיי

 לכ לע רשגל החילצה 205 ,וטנרפסאל דוגינב

 םייתרבחהו םיילכלכה ,םייתוברתה םירעפה

 היתונורסחב בשחתתהב .ונמלוע תא םילצפמש

 הדובע תוביבס לש תיתוכיאה תורחתבו םיברה

 .רתוי דוע המיהדמ החלצהה ,תויביטנרטלא

 הנכות רגאמ םיקהל 05 החילצה רושע ךות

 לש םידראילימ תורשעב דדמנ ,ףסכב ,וכרעש



 וחתחסל וסז ווא 5 123/2.4 ;0ח 5

 "ק(0-ה תאצמה זאמ רתויב הביהלמה הנכותהי"

 ,תולכתסהו בושיח ידמימ רופס ןיא. (\\0₪1.ס ק0)

 ןויליגה "בוביס" ,םדא תפשב תובותכ תואחסונ
 דבלב םירותפכ תוזה יייע תולכתסה תרוצ לכב

 תומיאת !הנכותה ךותמ תוגצמו םיפארג תורשעו

 .םימייק ₪%א0₪1,-ו 123 יצבקל האלמ

 תביבס !סלועב רתויב לקהו זירזה ינורטקלאה ןויליגה
 הלעפה ירותפכ ,תונויליג ןיב תוירושיק ,הרישע תיפארג

 :ק0/8ד לע וליפא לעופ .תירבעב רזע רפסו (![00א5)

 123 ס0ז 2 123/3.4 ;0ח 5

 .05-ל וגוסמ דיחיה ,יתימא ידמימ-תלת ןויליג

 תולועפו םימוכיס סע דיחי ףבוקב תונויליג 256 דע

 ,םייזכרמ םיבשחמל הרישי תוירושיק !קמועל

 תורשעו תויצזמיטפואל 58/.501 תכרעמ

 386 שרוד .תושדח תויפארג תויורשפא

 ןפוד אצוי יפארג קשמימ ,אלמ דמימ-תלת

 .05/2 תחת א/!ט|זו 1456וח8-ב הדובעו

 123 סז 0 123 וסז ווא ו5

 שומיש תולק ,קמועה ריצ לע אלמ דמימ תלת

 תירבעב תושדח תויצקנופ ןווגימו תורחתל רבעמ
 םילהנמל ₪15 ימשי חותיפל

 123 תא האר אלש ימ" תרתוימ הלימ לכ

 "..והמ ינורטקלא ןויליג האר אל א140-ל

 .(קס או 6 21א₪)

 !םולה סוטול חק - רחמל םג ךתעקשה לע רומש "" לארשיב סוטול יציפמ
 עדילא

 ו

 02-259473 ,03-5373986 דנלרטויפמוק ₪ 04-419393 םיצעוי םידע ₪ 02-257248 לארה וגרל ₪
 03-5237055 מ"עב הנכות ת"וש ₪ 04-628628 ,03-5751399 םיבשחמ ןויה ₪
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 י'אפלא'" תנחת

 איה לטיגיד לש

 תחא

 תומרופטלפה

 תוריהמה

 1ח60005 א -ל

 תטסובמ הניאש

 .לטניא דבעמ לע
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 ,ספדומ רמוח לש םירטמרפב ,וידמימו םירלוד

 .םלועה תופש תיברמ לש תורפסה תא םידמגמ

 לכ םלועהמ ףולחת אל ₪05 לש תויטננימודה

 חלפל ךרוצב הריכמ טפוסורקימ לבא ,רהמ ךכ

 .הדובע תוביבס לש תומר רפסמל קושה תא

 סויכ 86-הש הדבועה סצעמ תעבונ ךכב הרכהה

 סימושי לש המכו המכ יפ בחר םורטקפט הסכמ

 .רבעב ןמז לכבמ תולוכיו

 32 לטניא ידבעמ לש עציהה םויטנפה אלל םג

 יפל) 8:11 לש םיעוציב סחי שרופ תויביס

 ןיב .סחיה הז ,לטניא לש 1002 רטמרפה

 רחאל ,םויטנפה .(48602/66 ןיבל 0

 תא שלשיו ליפכי ,תודליה תולחמ לע תורבגתה

 הזה חווטה .סויטנפב רמגנ אל דיתעהו - סחיה

 .םיינכט םילוקישמ קושה חוליפ תא ףלאמ

 םירצונ ךיא םיאור ,ןכ םג ,םימושיה רושימב

 שומיש תורוצ לש םינוש םיבטק רפסמ קושב

 םיזכרתמ דחא בטוקב .ק6 לע הדובע ינפואו

 הדובע תומוקמב | ,םינגרואמייה סימושיה

 לש הרוטקטיכרא ביבס ,םילודגו םיינוניב

 תובחר תרושקת תותשר לע ,תוחוקלו םיתרש

 תיברמ םיפפוטצמ ןיידע ידגנה בטוקב .ףקיה

 םע דחא לכ ,םיטסילאודיוודניאה םישמתשמה

 יפל רחוב אוהש םימושיהו ולש ישיאה בשחמה

 הדובעה תוצובק תא םיאצומ עצמאב .ומעט

 לש הרוטקטיכרא ביבס תוזכרתמה ,תוינויווישה

 םצעמ ,קס-ה .קממת-10-קםם8 |תותשר

 ילכמ ךפה ,בושחימה םלוע לע ותוטלתשה

 הרומאש ,תמכתותמ המרופטלפל טושפ הדובע

 הלוכי אל וז המרופטלפ .ינגורטה קוש תרשל

 דחוימב ,הדיחי הלעפה תכרעמ לע ססבתהל

 .05 לש "תנביגייה תא תאשונ וזשכ

 ?ק6 הז המ

 הגרחאה הנשב | תווחתפתהה | ,השעמל

 גשומה סצע תא תודימעמ תובורקה םייתנשבו

 ! קס-כ בשחמ רידגמ המ .שדוחמ ןחבמל 6

 :תיסחי הטושפ הבושת ךכל התיה קוחרה רבעב

 8105 ,לטניא ידבעמ לש הרמוחה תרוטקטיכרא

 תכרעמ קיפא ,[8% לש ירוקמה ?6-ל םאות

 ונרבע טאל טאל 54/154[. /א164 יפל ינקית

 יחנומב הרדגהל הרמוח יחנומב 26-ה תרדגהמ

 ףלרהל הננכותש המרופטלפ אוה 6 .הנכות

 - היתונבו כ05 לש םימושי תילמיטפוא הרוצב

 ןיב הפיפח התיה הלחתהב .08/2-ו  \/גנת6ס05

 לבא ,הרמוחה תורדגהו הנכותה תורדגה

 .םייתשה ןיב הדרפה הלחה | הנורחאל

 המרל העיגה 86 ידבעמ לש הרוטקטיכראה

 ימושיל הריבס המרופטלפ תויהל הל תרשפאמה

 טרסה בחוה תא קפסמ ימוקמה קיפאה ,טאוא

 8108-ה קרו ייםיילאוזיווי םימושיל .שורדה

 אירמהל 20-המ תענומה ,תלוקשמכ ראשנ ןשיה

 הנכותה ינרצי ,ינש דצמ .הובג רתוי דוע

 ם )
 1993 ינוי לארשי 6

 0 /-/[/[/[/[/[/[/[/[/₪[= ---2-2222 22 /-/-2/2 2/2/-/-/ //- 0: :;₪;[₪[₪[=-"[ץ[ץ[ץ[ץ

 וחילצה ,(הלעפהה תוכרעמ ,ירק) תיסיסבה

 8105 לש ןגועל התוא רשוקש לבחה תא עודגל

 הנייהת תוידיתעה הלעפהה תוכרעמ .דיחי

 הרמוח תרוטקטיכרא םע עובק רשקמ תוישפוח

 ןיב ייעקתנייש ,תיסחי ןטק לודומ .תיפיצפס

 לש רוביחו המאתהל שמשי ,הנכותל הרמוחה

 שמשמ ילמשחה עקתהש יפכ קוידב ,םיינשה

 .תונוש למשח תותשרל סינוש םירישכמ רוביחל

 רשאכ הרוקש יפכ ,עקתל םיאתמ אל עקשה םא

 ןיאו עקתה תא ףילחהל יד ,<ראל צראמ םסירבוע

 ךירצ רתויה לכל .ומצע רישכמה תא קורזל ךרוצ

 תא ךכל ופיסוה .רקי אל חתמ יאנש םג ףיסוהל

 ,םיעוציבו תולוכי לש ךלוהו לדגה חווטה

 בחרתמה | ןווגה תאו | ,ליעל | ונרכזהש

 יתלב איה הלאשהו - תושיר תורוטקטיכראב

 !ק6 הז המ :תענמנ

 לש הרדגהה ובש בצמ רוציל הסנמ טפוסורקימ

 לש הלעפה תכרעמל המרופטלפיי הייהת 6

 ונילע ,תממוקמ וז הרדגהש לככ .ייטפוסורקימ

 קר .ךכב החילצמ יד טפוסורקימ יכ תודוהל

 לש תורחתמה וליתתה הנורחאה הנשב

 לע תוניצרב דדומתהלו תוסנל טפוסורקימ

 .הלעפהה תוכרעמ קושמ סיחתנ

 סיאור םויכ לבא ,ידמ רחואמ אל םא חוטב אל

 וחינה םלוכש ,הז םוחתב תרבגומ תוליעפ

 רתוי ךשמב הנוצרכ וב תושעל טפוסורקימל

 .רושעמ

 לש םכרדב המש ותאסשפ א[-ש הכושמה

 הרומא ןלהל הריקסה .ההובג ןכא איה םירחתמ

 יוניכל תחתמ רתתסמ המ םסיארוקל ריהבהל

 הסריגל הנתנ טפוסורקימש אסוצ דיססהחס|ספץ

 ןייצלו ריהזהל קר ונילע .צ/ותשסשפ לש השדחה

 תסריג םע תורכיה לע תססובמ הריקסה ,יכ

 \/ות6סא5 אד לש תיפוסה אטיבה ונכתיו

 ררחושתש הסריגה ןיבל הניב םילק םייוניש

 .הלא תורוש תביתכמ רפסמ םימי דועב

 ללש תקפסמ (רוציק םשל \צ-אד) ו/ותססאמ אד

 32-ב אלמ תודוקפ דוקמ לחה ,תושדח תונוכת

 תא תללוכ איה .ק051א תומיאתב הלכו תויביס

 :תמדקתמ הדובע תביבס לש םיביכרמה תיברמ

 טלשנ (אוטעזוד 8א]אס) | תומישמ-יוביר

 םימינ-בר דוביע  ,(קתפסא(קדז/ם) | תכרעמ

 סידבעמ-יוביר ,(אוטז דאם סואס)

 תומרופטלפ ןיב תודיינ (או01ד1קמ065551א0)

 תרפושמ הנגהו תושיר ,(ק081 481117) הרמוח

 קוקז דחא לכ אל .דוביע יכילהתו םינותנ לע

 תיתשת שמשל הלוכי ש-א לבא ,תונוכתה לכל

 .בורקה דיתעב תבשחוממה תוליעפה תיברמל

 ךיכרצל תויטנוולר הלאה תונוכתה הדימ הזויאב

 .טילחת התא -

 תויביס 32-ה תכושמ

 לש תולודג תוסמב לפטל תלוכיו תוריהמ םא

 ,ךלש תויופידעה םלוס שארב תואצמנ םינותנ

 ךלש תלוכיל תיתועמשמ תפסות הייהת \/-אד

 םגו ₪05 םג .הקופת תויעב םע דדומתהל

 תועמשמב ,תויביס 16 תונכות ןה \/וח6סופ 1

 תויביס 16 אוה הדוקפ תלימ לש ךרואהש

 תוליבחב דוביעה לולסמב םירבעומ םינותנהו

 בחוה תא הליפכמ ש-א[ .תויביס 16 לש

 \/ותסש5 3.1 .םינותנל ןהו תודוקפ ןה ,הלימה

 התנבנ ש-א .הקיתע 05 תיתשת לע תבכור

 סיסב לע ,בוכרכה דע תוחפטהמ ,שדחמ

 הלעפהה תכרעמ .רתויב תינכדעה היגולונכטה

 לע רתוי םיבוט םיעוציב הגישמ תויביס 32 לש



 תולובג אלל םילילמת דוביע
 ,ןבב כר 2 08% 0008880067. 6 0. 7086/0000000000 | 7% שמ = 0000" 7 - -2 4

 תופש 31-ב \/0ע0061100 -ב םישמתשמ םישנא ןוילמ 10 לעמ

 ?םה'ינ'ב התא פג יםא ה

 :הגיצמ תילגנא תירבע הסריג צ/סז0 6160 1

 ךמסמב םיטנופ 250 דע בוליש ₪ תמדקומ הגצה דומ ₪

 .דחא (ץעצ/ 5/6 - סזוחז סזסטו6ש)

 .ךסמה לע תמלשומ הכירעל
 (8!30|508) םישימג םיטנופ 6 ₪

 .רצומב םינבומ הספדהל .תרושקת תותשרב האלמ הכימת ₪

 תיקפוא הספדה לש בוליש ₪ לש םוקימ לע תטלחומ הטילש ₪

 .דדוב ךמסמב תיכנאו .ךמסמב הקיפרגו טסקט ,תואלבט

 .רצומה ךותב תונומת תיירפס ₪ ,םיינורטקלא תונוילג בולישו גוזימ ₪

 .תונכות לש בחר ןווגממ טסקטו הקיפרג
 לש יטמוטוא ,ילנויצרופורפ רושי ₪

 תמרב הנתשמ לדוגב טסקט .המצוע בר תואלבט ללוחמ ₪

 הרושב ,םלש ךמסמ

 .תדדוב הלימב וליפאו ..תללכושמ ורקמ תפש .

 6 -ל תוכיא ירצומ - מ'עב תוכרעמ קטזא |
 61364 ביבא-לת ,36528 .ד,ת/,7 םולשה ךרד ב = ן=ב+ ל

 יצרה 03-6918771 ..סקפ גוק בר)'03-6952606 .לטי | ובהעמ ךטזא 7 יוז הראה
 1 ז
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 ץס6ז 76 בבשה

 - מבי לש

 לפא-הלורוטומ

 המרופטלפ שמשי

 תוכרעמ ןווגמל

 :הלעפה

 , אופס א

2 

 ,טאזא-גזא

 ה קס16 575061 7

 םג דיתענו

 ו

20 

 ןורכיזה לש רושי ןועימ לש הלבגמה תרסה ידי

 יירישי = ןועימי  גשומב | .64א-מ רתוי אלל

 ךירצ הנממ ןורכזב תבותכהש ךכל םינווכתמ

 תרצוימ ,האבה הדוקפה וא ,םינותנה תא ףולשל

 םייניב יבלש אלל ,תחא הלימב דבעמה ידי לע

 תלבגומה תכרעמב .םילימ רפסמ םוכיס לש

 .64% אוה יברימה הלימה ךרוא תויביס 16-ל

 דבעמה לע ,רתוי בחר תובותכ חווטל עיגהל ידכ

 .ןועימ יבלש 2 תוחפלמ תבכרומה תבותכ רצייל

 תוחפ ולדוגש ןורכזב רוזיא רחבנ ןושארה בלשב

 תובותכה תרחבנ ינשה בלשבו 64%-מ

 .רוזיאה ךותב תיפיצפסה

 לש ןושארה רודה לש ירוקמה דבעמה ,8088-ב

 "עטק" רחב ןועימב ןושארה בלשה ,%

 בחרמב םיעטקה 16 ךותמ דחא (550א/5אד)

 .טייבהגמ 1 לש ןורכז

 סינותנלו תוינכותל התשרה תירוקמהה 5

 הלבגמה ןאכמו ,םיעטקה ךותמ 10 קר לצנל

 רתוי םירחואמ תורוד .640א לש תירוטסיהה

 לש ובילב ןכשש 286-מ לחה ,םידבעמ לש

 רתוי לודג רפסמ ןנכתמה תושרל ודימעה ,א1-ה

 לוהינל רזע תוינכות ונכוה םלוצינל .םיעטק לש

 גופת, א5,) יילדגומייו ייבחרומיי ,ייהובגיי ןורכז

 ךילהתב םייניב יבלש דוע ופיסוהש ,(אא5

 גיצמ דבעמהש וז - תיפוסה תבותכה לש רוציה

 יווקב ילמשח תותיא ידי לע יזיפה ןורכול

 חקול הז לכ .ינוציחה קיפאה לש תובותכה

 .תורתוימ תולועפ הברהו ןמז הברה

 וי ו
 טוס טאו

 ןורכזה לע לכתסהל הלוכי תויביס 32 תכרעמ

 הלימב .טייבהגיג 4 לש ייחוטשי בחרמ לעכ

 לש היכרריהב ךרוצ ןיאש איה הנווכה ייחוטשיי

 לוכי הזה סוצעה םוחתב טייב לכו תובותכ

 תכרעמ הניא וע-אז .דיחי דעצב ןעוממ תויהל

 אל וליפאו ,תויביס 32-ל הנושארה הלעפהה

 32 תכרעמ איה טאזא .ק6-ה םלועב הנושארה

 (תירלופופ אל יכ םא) הנימזה תויביס

 05/2 לש 2.0 תסריגו רושע הזמ 76 ישמתשמל

 ירוחאמ קר לבא .תויביס 32-ב הבורב הבותכ

 טפוסורקימ לש יטסטנפה חכה דמוע ש-א

 .תפחוס הרוצב רוביצה תעדותל רצומ ףוחדל

 \/וא32 ל תוביטחה

 רבעמה ,יפוסה שמתשמה לש הפקשהה תדוקנמ

 .התיבה הרוחכ הארנ וא-אד-ל \/וחטסש5 3.1-מ

 םג ,תונשיה תוינכותהו רמשנ רכומה קשממה

 סתוא .ץורל תוכישממ ,205-ל ורצונש הלא

 ,רזע ילכו רבכע תוציחל ,תוימלצ ,םיטירפת

 ןיב תומיאתה .יעבטל רבעמה תא םישוע

 ₪05 ימושי :םינוויכה ינשב תרמשנ םימושיה

 ש-א תחת םיצר תויביס 16-ב \/ות6סש5-ו

 םילוכי וש-אד ימושיו םידרפנ םיכילהת ךותב

 . \אותסא5 3.1 תחת ,יוניש אלל טעמכ ,ץורל

 יתוריש ןיבל םימושיה ןיב הדירפה טפוסורקימ

 םימושי תונכית קשממ םע הלעפהה תכרעמ

 תוכרעמ יתת ללוכה ,ו/זא32 ארקנה ,(גש)

 ןקת) 2051א-ו 05/2 ,כ05 ימושיב הכימתל

 אדה
 ו

 וש[ ו

 1993 ינוי לארשי 6

 ו

 תויונכוסו הלשממ ידרשמ לש םימושיל בייחמ

 תכרעמה-תת ,המגודל .(בייהראב תויתלשממ

 תרוצב ,תילאוטריוו 05 תביבס תרציימ פאו

 2058 ימושי םיצר הכותב ,דרפנ ךילהת

 "זראמיי לבקמ 205 ךילהת לכ .\/וחשסואפ 3.1-1

 ךותב סיצר \/ותַסשמ ימושי לכו ומצעל צפא!

 יובירב תכמות \א-אד-ו רחאמ .ףתושמ פא[

 .ליבקמב ץורל םילוכי םיכילהתה לכ ,םימושי

 .051א-ו 05/2 יכילהת יבגל ליינכ

 םינכומ אל םיקיתוו םימושי רפסמ יכ ונאצמ

 הביצמ \/-אז-ש השקונה הדרפהה םע דובעל

 ףוקעל םיסנמש םימושי .הרמוחל הנכותה ןיב

 תא תורישי ליעפהלו 205 תא וא \\ותוסשפ תא

 ךותל ונבנש הנגהה ימוסחמב םיעקתנ ,הרמוחה

 לע עיפשהלמ דחא םסושימ עונמל ידכ ש-א

 .רחא סושי לש הלועפה

 טפוסורקימ הניכה ,תומיאת לש ךופהה ןוויכב

 סיידיתע וא-אד ימושיל רשפאמה ,גפ] קשממ

 קשממ .\/וחטסשפ לש תורחא תואסריג לע ץורל

 הלימה תא תגציימ 5-ה) \/1א325 ארקנ הז

 לכ תא ללוכ אוהו (הצובק-תת ,

 ןהו ש-אז-ב ןה תוכמתנש תויצקנופה

 רשפאמ הזה קשממה | .\/ותסא5 3.1-ב

 ןניאש תולועפה לכ תא עצבל \\ות6סא5 3.1-ל

 סושיש ךכ ,ראשהמ סלעתהלו ו/-אז-ל תוידוחי

 ,יוניש אלל טעמכ ,צורל לוכי ו/1א325 סאות

 .תוביבסה יתשב

 אוטודו - תבורמ הביבס

 תוכרעמ לש סינייפאמ רפסמ תמשיימ ש-א

 דעש ,"תויתימאי םישמתשמ תובורמ הלעפה

 תמייוסמ הדימבו - שאזא -ב קר סינימז ויה הכ

 םירדהתמ הלאה םינייפאמה לכ .05/2-ב םג

 - - "תולטמ | יוביר"  :יייטלומ" | הלימב

 רפסמ עצבל תלוכיה אוה - אוטה פאס

 - "םימינ-יוביריי" .תינמז-וב תויולת יתלב תולועפ

 קרפל תלוכיה אוה - אוטודהתתגפנאס

 עוציבל םינתינה ,םיכילהת רפסמל תחא תינכות

 ייםידבעמ יוביריי .ליבקמב

 עצבל תלוכיה אוה - אוט1ד1ק8060551א0 -

 תדרפנ תינכות אוה ךילהת לכ) םיכילהת רפסמ

 לע ליבקמב (תינכות התואמ תדרפנ המינ וא

 קר תכמתנ הנורחאה הנוכתה .םידבעמ רפסמ

 .שאזא לש תומדקתמ תואסריג ידי לע

 דבעמה ןמז תקולח ידי לע עצבתמ תולטמ יוביר

 סיפדהל רשפא ,לשמל ,ךכ .תולטמ רפסמ ןיב

 הכירע ידכ ךות עקרב םילילמתה דבעממ חוד

 \/וח6סשפ 3.1 םג .תיזחב ינורטקלא ןויליג לש

 הרוצב לבא | ,תולטמ | יובירב תכמות

 דחא סושי יכ החיטבמ הניאש ,''תיביטרפואוק*

 ו-0



 ?ינורטקכא ןוילג ירחא המ...

62-60 616! 
 =[3[ע| 0-00 תק! - 1000.

 86 608 [סזתט|ב [סזהב| 0ק%0ה5 ]5|00 צצוהס
 = 1 -(-(26(םירצומ כ"הס תודיחי,םירצומ כ" 8 3

 תונחלוש - יתנש-בר ןונכת

 תציחלב טווינ

 12 דע ןיב רבכע

 סינוש םידמימ

 2 אחסונ תלעפה

 יב לע תילבולג
 ןוגכתמ היטס חוד ןולח | [<[-] סיאת תצובק

| 
 םירצומ י/'פע ןונכתמ היט

 הטילש

 האלמ

 םיטנופב

 תורוש תומש

 תירבעב תודומעו היטס עוציב | תינכות תונחל
 י 4 100 96 תודיחי 4 -
 .../)1 דוע אל ו ₪ 2| וו ₪ וה 1.60₪ הדיחי ריחמ

 ..810 - העללבותלתמ 5 352₪) | 158486 = 16000₪  חוריכמ
 / 1 ה5 ך / ₪ ימיה 7022₪ הריכמה חו
 (3.55₪] ₪ 1920₪ חויללכו הל
 (337₪) ₪ 8942₪ | חויולע כ"ה

 (015₪] 36 7058₪ חוור

 ה

 לדומה לע טבה ו ו יפל דספהו חור חוד היטס | עוציב תינכות | תואס ןויליגכ הארנ

 5 תוריכממ ווחא | == תונחלושק = .תואטב] אש ית תודוקנ 12-מ ו 5 רש 95 תודיחי לעפומו ליגר
 !תינמז וב טבמ < 5 ₪ ו / | הר תועצמאב

 840₪ | 7460₪ | 687ןמ הריכמה תו
 (1.68₪) ₪ 1556₪ תויללכוהל תודוקפ

 .תולפ| 6426 | 89086 | 8267₪ הטולעכ"הו תויטרדנטס
 = תטללכו הלהנמ - 4 5 2 = זה 50.33₪ | חוור

 2 היטס - עוציב תנכות | תגי
 ה 75  תודיחי

 סיפסונ תונוילג

 תספדהו הכירעל

 תוחייוד

 רצומכ רחבנ

 יייע הנשה
 6-|ע/|ה082וח6

 סילדומה סלועל סיאבה סיכורב

 וד םילדוממ הנושב .םיידמימ ברה

 ךל רשפאמ 04-0000088! ,םיידמימ

 םינוש םידמימ 12 דע ינב םילדומ תונבל

 ידיימ רבעמל תורשפא סע

 .רבכע תציחלב סידמימה ןיב

 י"ירבדמיי םג 0-00חו0618| -ו

 תומש רידגהל ןתינש ךכ ,תירבע

 תוטלחה תלבקל

 אצמנ תלכשומ

 סילכ ןווגמ

 8083| ומכ סיקזח

 תואצקה ,6%

 ךכ ,תויזחתו

 יחותינ עצבל ןתינש

 .תוטשפב ,סיבכרומ "ו/חה(-וז" -ו "ואח1-ופ"

 פס תועצמאב

 סינותנ תרבעה)

 ןיב תימניד

 (םימושיי

 רושקל ןתינ

 לש סילדומ

 0-00 חו

 הנכות לכל

 סט 6

1 

 טז דזה|!...

0 

 תורושו תודומע ,םידמימ ומ דמט!ש..

 ךרעה לבקתה ךיאיי :הלאשל הבושת !תירבעב

 ייהרקבה ביתניי תועצמאב לבקל ןתינ !הז אתב

 .אתב גצומה ךרעה תווהתה לולסמ תא גיצמה

 "הרקבה ביתנ*

 בתוכו ארוק 0/-60חו066!

43 

 ,00856, =א08]

 יצבקו 450

 ןתינש ךכ 50 ח|חך

 תביבסב ובלשל

 תמייקה הדובעה

 .ךלצא

 03-6390054 :סקפ ,03-6390055 :לט ,מייעב תוכרעמ ₪08 :איפמ
 םירצומהו תוהבחה תומש

 ביבא-לת ,םידיתע תירק 58160 .ד.ת ,מייעב לארשי 04 .סימושר סינמיס סניה

 תלעופה תרחא

 תונולח תביבסב

 ךרוצ אלל

 "אוביייב

 .סינותנ ייאוציייו

 6וסווופטדפמפ
5 
 5ס0שסז6 5טקסזוסז סע 065!טח.
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 ל/וח00%5 1

 תכרעמ תללוכ

 תרקבו רוטינ

 הלוכיה ,םיעוציב

 רחא בוקעל

 לכ לש הלועפה

 תנחת לכנ ,גאשמ

 .תשרב ,הדובע

22 

 צ

 ו
 יזמה

 ראשה לכ תא לאלו תכרעמה תא עקתי אל

 רחאמ .םשומישל םיבאשמה רורחישל ןיתמהל

 הטילשה תרבעה יביטרפאוק תולטמ יובירבו

 ,עגר ותואב רה םושיה לע תלטומ תכרעמב

 תכרעמה תא ררחשי אל יייביטרפאוק אליי סושי

 ,קחסמא[קדדשמ גוסהמ תולטמ יוביר .םירחאל

 ליטמ ,(05/-ו סקינויבו) וא-אַד-ב םשוימש יפכ

 תכרעמ לע ןמזה תקולח לע תוירחאה תא

 ןמזמ קלח לבקת הלטמ לכש גאדת וזו הלעפהה

 ,שמתשמה תנתבמ .הרקמ לכב בשחמה

 ייהפוקשיי איה תולטמ ןיב ןמזה לש הקולחה

 הלטמ לכב םיעוציבב הדיריה דבלמ ,ןיטולחל

 .ליבקמב תוצרה תולטמה רפסמ לדגשכ דוחל

 לכ לש השיגה "ןגומיי דומב הצר \א-א-ו רחאמ

 ןורכיז לוהינ תכרעמ ךרד תרבוע ןורכזל םושי

 ןורכזל לבגוי ךילהת לכ יכ החיטבמה ,תיזכרמ

 ךילהת לש ןורכזה חווט תא ףפוח וניאש יזפ

 .רחא

 ידי לע םיעוציב רופיש רשפאמ םימינ-יוביר

 עוציבל םינתינה תינכותב םיקלח לש יוהיז

 רפסמ רשאכ וילאמ רורב ךכב ןורתיה .ינמז-וב

 םימינה תא ,דוחל דחא לכ ,םיעצבמ םידבעמ

 הרמוח תמרופטלפ לע םג לבא .ליבקמב תונושה

 לע םיעוציב רופיש קיפהל רשפא דיחי דבעמ םע

 םיעצבמ רשאכ ,לשמל .םימינ יוביר ידי

 חוקלה ,םינות) דסמ תרשל 50 תותליאש

 םימינ יוביר ידי לע .תובושתל ןמזה בור ןיתממ

 ןפואב ,תינמז-וב תותליאש רפסמ עצבל רשפא

 רשפא וז הנוכת םג .הינשב תחא יולת יתלב

 .05/2-ב םג אוצמל

 הנוכת איה םידבעמ יוביר ,תאז תמועל

 - ?0-ה תביבסל הנושארל האיבמ א-אד-ש

 דירפהש ןורחאה לובגה תא תשטשטמ איה ךכבו

 םידבעמה יוביר .םיבשחמ-ינימ ןיבל 76 ןיב

 ,ייירטמיסייה גוסהמ אוה \ץ-אז | תמשיימש

 דבעמ לכ .הזל הז םיהז םידבעמה לכ רמולכ

 עצבתהל הלוכי הלטמ לכו הלטמ לכ עצבל לוכי

 לכ ,םימינ-יוביר לש עויסב ,וא דבעמ לכ לע

 םידבעמ רפסמ לע עצבתהל הלוכי הלטמ

 אוה םידבעמ-יובירל ינושארה סושיה .ליבקמב

 תרשה סהב ,501 ידסמ לשמל ,םימושי יתרשב

 ו כמו
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 .תויולת יתלב תולטמ לש לודג רפסמ עצבמ

 הבורמ תלעות קיפהל םילוכיה םירחא םימושי

 לשמל) הנומת דוביע םה םידבעמ יובירמ

 ואדיוו תונומת לש השירפו הסיחד ,(להסוס5חסק

 תא קלחל רשפא סהב | סימוד םימושיו

 קלח קר האור דבעמ לכש ךכ ,הדובעה

 עצבל ול עירפמ אל הז לבא - תללוכה הנומתהמ

 ידי לע תכמתנ אל וז הנוכת .ולש קלחה תא

2 

 אלל - ועמתשמה קשממ
 יוניטנ

 וא-אד לש הנושארה הסריגל הארק טפוסורקימ

 הדבועה תא שיגדהל ידכ "3.1  הסריגיי

 דיחיה לדבהה .הנתשה אל רכומה קשממהש

 תא תצבקמ וא-אז-ש אוה החיתפה ךסמב

 רוציל הסנמ טפוסורקימ

 לש הרדגהה ובש בצמ

 המרופטלפי' הייהת 6

 הלעפה תכרעמל

 לככ .ייטפוסורקימ לש

 ונילע ,תממוקמ וז הרדגהש

 יד טפוסורקימ יכ תודוהל

 .ךכב החילצמ

 תוצובקל | ,תוינכות | תוגציימש | ,תוימלצה

 תופתושמה | ,תוינכותה תצובק .םישמתשמ

 לוכי שמתשמ לכש תוינכותה לכ תא תללוכ

 לולכל תולוכי תורחא תוצובק .ןהילא תשגל

 .דיחי שמתשמ וא ייםיסחוימיי םישמתשמ רפסמ

 .ומעט יפל קשממה תא ךורעל לוכי שמתשמ לכ

 תדלקמה תפש ,תוימלצה ןוגריא ,םיעבצ

 .שמתשמה םש תחת הרימשל םינתינ המודכו

 וילע ,תכרעמה תא לחתאמ שמתשמה רשאכ

 תותשרב לבוקמכ ,(106 0א) ייסושיריי עצבל

 \א-אד .תשורמ אל בשחמה םא םג ,תרושקת

 םש יפל םיאתמה קשממה תא הגיצמ

 .םושירהמ תפלוש איה ותוא ,שמתשמה

 .הדובעה ךלהמב קר םילגתמ םירחא םילדבה

 םידילק | תוציחל לש | קיתווה | בולישה

 תא שדחמ לחתאמ וגיא 6ז1.417-סמז,

 וב ןולח הלעמ אלא ,תיטמוטוא הרוצב וא-אד

 ינפל ךלש המסיסה תא סינכהל ךירצ התא

 וא-אז ,תוארל לקש יפכ) .עצובי .לוחתיאהש

 תוכרעממ לוהינו הנגה יעצמא הברה תלאוש

 תביבסב םג סתוא תמשיימו תויתשיר הלעפה

 דחא תא םג תנקתמ \/-אז (דדובמ שמתשמ

 "םיריזגה חולי לש םיטלובה תונורסחה

 יא אוהו \צותוסשפ 3.1 לש (01.1280470-ה)

 םייולת יתלב םיריזג רפסמב לפטל תלוכיה

 תרבחמייל ךפה חולה וש-אז-ב .תינמז-וב

 תול אוה דומע לכ הב - 01128008 - "םיריזג

 תשרב םיריזגה תרבחמב שמתשהל ןתינ .דרפנ

 הדובע תנחתמ סידומע ריבעהלו תרושקתה

 .הינשל תחא

 תרושקת תותטנר תביבס

 הדובעל הנושארבו שארב הדעונ \/וח6סש5 א

 ףוס) ,סקדמוק הכורעתב .תתשורמ הביבסב

 ליב וירכה הב (בייהרא ,הטנלטא ,!93 יאמ

 הראית וליפא טפוסורקימ ,\א-אז לע סטייג

 תרש/חוקל לש הביבסל תכרעמכ \ש-אַד תא

 קושה תא הריאשמ איהשכ ,(01 אד/5ם8ש8)

 תוידיתע תואסריגל דדוב שמתשמ לש

 (הזה ץיקה דוע הייופצ 4.0 הסריג) \צותוסשפ לש

 קפמת 70) תוינויווש תותשר תביבס תאו

 \אות6סש5 !סז \%סזאשוסטק* תכרעמל 8

 תוכרעמ קוש לש יכרריהה חוליפה .(\/חץ)

 ,ץ6 לש היצמרופסנרטה תא ףקשמ הלעפהה

 המרופטלפל "תישיאיי המרופטלפמ

 לחה בושחימ תונורתפ תקפסמה ,י'תילסרבינואיי

 ויהש םידיקפתל דעו תדדוב הדובע תנחתמ

 .םייזכרמ םיבשחמ לש םתלחנ רבעב

 תינולווישה תשרה יתוריש תא תללוכ \ש-אז

 ,םיבשחמ ןיב םיצבק תקתעה - םייסיסבה

 תסריג ומכ - ינורטקלא ראודו םיבאשמ ףותיש

 תוביבסל םירוביח תללוכ איה ףסונב תא

 לטיגיד ,5נח א, ]אפ5 ,לבונ לש תרושקתה

 תותשר לש חוקלה לודומ דבלמ .767/7-ו

 םילכב /-אז תא הדייצ טפוסורקימ ,תרושקת

 ביבחש גוסהמ ,יזכרמ תשר לוהינל םימדקתמ

 .םיינוגריא | (או18) עדימ תוכרעמ ילהנמ לע

 תא רוטנל ,תשרה להנל םירשפאמ הלאה םילכה

 ,הדובע תנחת לכ ידי לע םיבאשמב שומישה

 תא בייחל ,לואמ יזכרמ יוביג | עצבל

 השיגה תואמסיס תא ףילחהל םישמתשמה

 סירגהמה .םיינוגריא שומיש יקוח לש הפיכאו

 השיגה תא ובהאי םייזכרמ םיבשחממ 6-ל

 םיקיתוו 6 ישמתשמש חוטב אל לבא - תאזה

 .הכורב המגמ ךכב וארי

 תישענ תשרב םירזופמה םיבאשמל השיגה

 05 תביבסל 68105 .םילוקוטורפ ןווגמב

 ועזא32 ,סקינוי תביבסל 506815 ,/:ת600%5-1

 שוטניקמ תביבסל %קוגטסחמ-) \/-אד תביבסל

 תשרה יתוריש לכל השיגה .םייזכרמ םיבשחמו

/ 



 ,לקוש התאשכ
 ףידעת
 פ לן קושש הז
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 ,התונשדחב העיתפמה הרמוחה תינרצי - סמו
 הגיצמ ,ימלועה קושב הירצומ תוכיאו התוירוקמ |

 םילקה תרבחמה יבשחמ תחפשמ תא הוואגב
 םיחתופ סםוו יבשחמ .םגוסמ רתויב םיללכושמהו
 תודיינ ךות בושחימ תויורשפא לש שדח םלוע ,ךינפב
 םינוש םיגוסמ טסדש8ססא5פ לש קושב .תלבגומ יתלב
 לש םדוחיי טלוב - םיעוצעצכ םיגהנתמו םיארנה
 המצווע יברו םינימא ,םייניצר הדובע ילככ ס=!1 יבשחמ
 ילוהינה ךילהתב ,םיקסעה שיאו להנמה ,ךל ועייסי רשא
 .םינש דועב םגו םויה םג - םוקמה לעו םוקמ לכב
 .םשו1 ףידעת - לקוש להנמ התא םא ,ןכ לע

 רודלא לש הכימתהו יוביגה םע םיקוושמ ס=ו1 יבשחמ

 ףוסל תדחוימ הקסיעב וישכע םיעצומו מ"'עב םיבשחמ
 .םיפסכה תנש
 יפקיה דויצו םיבשחמ קוויש ףגאל גייח םיטרפלו המגדהל

 .ןאכ ליחתמ ךיקסעב קוניזה .03-6459292 :לט ,"רודלא"יב

 תי ל /

 ו

 2 + \--4 פד 5 = - ש = 4 = - ₪ ב = -

 וסז58ססא -ה ,ינועבצה ךסמה םע סשו1 325 6
 םימלשומ םיעבצב םייחה תא שיחממה דיחיה
 :ובו (92 לירפא) ₪6 1קדסמ /4642וא6--ב =סודסח'5 080ו08-כ רחבנ
 25/02 תוריהמב ו 38651 המצוע בר דבעמ ₪
 םינווג 262 דע (640א480) /60(/64 ינועבצ ךסמ ₪
 או תוללוס םע תועש 3 לעמ הדובע ןמז ₪
 הריחבל 60/1208 חישק קסיד ₪
 תוחונו תובר הבחרה תויורשפא ₪
 םדומ .סקפל היצפוא ₪
 ש/וצססש/;6-ו ם05 ,טפוסורקימ רבכע ,האישנ קית ₪

 ןייטצמה וצסדש800% -ה ס511 320 51|

 ..תללכושמ יכה תלבסנ יתלבה תולקב
 :בשחמ הברה ךכ לכו ג'ק 1.6 קר
 תוריהמב ו 38651 ריהמ דבעמ
 64/00 ךסמו 2
 .םינווג 64 דע (640א480)
 ויתונוכת רתי לכ
 .ינועבצה םגדה לש הלאל תוהז

 תרועקת רפמ
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 םו6ח| ןסמ

 גיצמ גז

 תשרה להנמ ינפב

 םיטרפה לכ תא

 עוריאב םירושקה

 !וארה והשלכ

 ,\ביל תמושתל

 הלכו הלקתמ לחה

 .תוחיטב תיעבב
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 :ההקבה חולב תושדח תוימלצ תרזעב תישענ

 ךל תרשפאמה תימלצ איה א
 תפסוה ומכ תולק התואב תשרל רבחתהל

 תחתופה תימלצ איה 58/58 .השדח תספדמ

 .םיפתושמה םיבאשמה לש הניחבל ןולח ךל

 תורשפאמה תוימלצ ןֶה 5580/1085-ו 85 מא[

 לשו תשרה לש סירטמרפב טולשל תשרה להנמל

 תימלצ איה שק5 .םיפתושמה םיתורישה

 תולועפה תרדיס תא ןץכתל תרשפאמה

 תדיחי רשאכ .חתמ תליפנ תובקעב שחרתתש

 תסנכנ .(0הנוטתוטקזגט|6 קסואסז פטקק]ץ) קספ-לאה

 תא תיטמוטוא עצבת ₪ק5-ה תינכות ,הלועפל

 תורשפאמה ,סינותנ תרימשו יוביגה תולועפ לכ

 תוללוסה דוע לכ תרקובמ הרוצב תשרה תריגס

 .ונקורתה אל

 תננכתמ טפוסורקימ ,רתוי דוע תובחר תותשרל

 הרומאש ,גפשגאסמס 508/58 הסריגה תא

 םייקש גוסהמ ,םיילבולג םיתוריש קפסל

 דוע ררחושת וז הסריג .א6ו/ּגט לש 4.0 הסריגב

 היכרריהב ןוילעה קבדנה תא הווהת איהו ץיקה

 .טפוסורקימ לש הלעפה תוכרעמ לש

 תא +/-א]-ב הלילכה טפוסורקימ ,ואש-ב ומכ

 אג[ -  תותווצב הדובעל םימושיה ינש

 ראודל דעומ | ןושארה | .5618001+-ו

 שמשמ ינשהו תווצה ירבח ןיב ינורטקלא

 ינורטקלאה ראודה .םינמז תוחול םואיתל

 סע ,"תורישעיי תועדוה לש רוגישל .בחרוה

 ידכ .םיחפסנכ 32% דע לדוגב םיטקייבוא

 לש (תוידוס תנגה) תוחיטבה תושירדל סואתל

 החטבא תכרעמ תללוכ וצ-אד  ,בייהרא תלשממ

 תגרדל עיגמ וא הז ןקת 62  ןקת פל

 תושיגו תוכרעמב תשרדנה ,81 תוחיטבה

 תיברמ לש םיכרצל הנוע אוה לבא ,דחוימב

 .תושיגנ תרקב תשרדנ םהב םימושיה

 םידחוימ םילודומב רזעהל לוכי תשרה להנמ

 שמשמ פפה 4א4658-ה .ודיקפת יולימל

 תא ללוכה ,שמתשמ ןובשח תקזחאו תריציל

 תושיגנ תויוכז ,יתצובק ךויש ,יוהיזה טריפ

 .שמתשמ לכל ,םיבאשמב שומיש בקעמו

 ו )
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 תכרעמב לפטמ 15% ג סאוזאו5ד \108-ה

 קטתתסתא[!גאסמ -הו קסידה לע תוירפיסה

 ירחא יתימא ןמזב בקעמ רשפאמ אוסאזחס%

 םיפרג ללוכ ,הדובע תנחת לכ לש םיעוציבה

 ירוזחמ לש (םיזוחאב) לוצינה תא םיארמה

 .המודכו תורודשת חולשמ ,קסידל תושיג ,סקט

 זכורמ יוביג ךילהת לוהינל שמשמ 840%07-ה

 .םייטנגמ םיטרס לע תרמשנש םיצבקה תכרעמו

 !תוז-ה תא וקרזת לא

 תארקנ וא-א] לש תמדקתמה םיצבקה תכרעמ

 תכרעמ תא ףילחהל תדעוימ איהו א

 תא 205 לש הקיתווה ת41 םיצבקה

 ךל רובתי וב עגרהמ לחה הלגת היתונורתי

 םינמיס 256 דע ךרואב םש ץבוקל תתל רשפאש

 דראילימ 17-ל  עיגהל לוכי בוקה לדוגו
 לוכי ץבוקה לדוג .ןוכנ תארק ,ןכ) טייבהגיג

 סיצבקה תכרעמל .(טייב 64 תקזחב 2-ל עיגהל

 תיברמ שומימב יזכרמ דיקפת םג השדחה

 ,השיגה ןמז רופישמ לחה ,וא-אד לש תונורתיה

 תויביס 16 דוק) שאוסספמ יוותב הכימת

 .קיתווה 4501 דוק תא ףילחהל רומאש

 65 לעב ימואלניב תיבפלא רשפאמ א 8

 תודימע ,051א ןקתב הכימת ,(םינמיס ףלא

 .תושיגנ תחטבאו תולקתב

 וא אזפפ יצבק בותכל ךל תרשפאמ -אז

 בברעל רשפא-יא לבא ,ןשיה ןונגיסב ₪1 יצבק

 קסידה לע (48ד1ַ1סא) הציחמ .םיינשה תא

 אל לבא ,תגד וא אדפפ תמאות תויהל הלוכי

 ,לוכ: אל התא .םיגוסה ינשמ םיצבק ליכהל

 חכה דמוע זז-:אז ירוחאמ קר

 טפוסורקימ לש יטסטנפה

 רוביצה תעדותל רצומ ףוחדל

 .תפחוס הרוצב

 אפ תכרעמל ץופקל ,בורקה דיתעב אל תוחפל

 דויצל םירביירד םירסח יכ הלגת ןכש ,הרוהט

 ןיידע ןיא ,יוביגל יטנגמ טרס יננוכ ןוגכ ,יפקיה

 םיטקסידהו אזתפ יצבק תסיחדב הכימת

 התא לוחתיאה ןמזב .ת47-ה סלועב םיראשנ

 הצוה התאש םיצבקה תכרעמ תא רוחבל לוכי

 8007 ארקנש ,ררובה תרזעב התיא דובעל

 הו בלשב דובעל סיצילממ ונחנא 0

 6 ןנוכ לע תאז יצבק םע ,הלופכ תכרעמב

 .פ ןנוכ לע אג 5 יצבקו

 ,תומדוק תואסריגב םשוי רבכש המל המודב

 64085 ) קסידל ןומטמה ןורכו להנמ

 יפלש ,םיצבק קסידהמ ארוק א גאגסמח

 אוהו ,בורקה דיתעב םהל קקדות ותכרעה

 .ךכל דעיימ התאש 4% ןורכזב םתוא ןסחאמ

 הביתכיי לש הקינכטב שמתשמ אוה הביתכל

 תינמז םינסחואמ סיצבקה הב ,ייתרחואמ

 הנפתמ קסידל השיגהש דע גאו[ ןורכוב

 אוה תרחואמ הביתכב ןוכיסה .האירק תושקבמ

 תא דבאי בשחמה םא וקחמי סינותנהש

 הנגהל .ןכדועי קסידהש ינפל למשחה תקפסא

 לא" תכרעמל קקזנ התא הלאכ םיעוריאמ

 סיצבק תרימש עצבת \ש-אד זאו (0פ5) ייקספ

 ונרכזהש ₪95 תיצקנופ תועצמאב תרקובמ

 .לועל

 תגרודמו תדיינ ,תירלודומ

 תומדוק תואסריגל וא-אד ןיב ירקיעה לדבהה

 ,תירלודומה הרוטקטיכראב אוה \/ותוסשפ לש

 הרמוח תומרופטלפ ןיב התוא דיינל תרשפאמה

 תגרודמ הרוצב התוא |םשיילו תונוש

 תודיינה .המרופטלפה יכרצ יפל (5641.481₪)

 הדבועה דחוימב ,בר סוסריפל התכז \ו/-אז לש

 לע םיססובמה םיבשחמ לע תכמתנ רבכ איה יכ

 הדובע תונחת לעו לטיגיד לש ייאפלאיי בבשה

 תרצות ₪186 ידבעמ לע תוססובמה ,תומייוסמ

 תולתה לכ תא זכרמ וא-אד לש הנבמה 5

 רתויב תיסיסבה המרב הרמוחה תמרופטלפב

 תארקנש המרה) תכרעמה (אםאאט1) ןיערג לש

 תגחסוא גחמ - ייהרמוחה לש הטשפהה תמרי

 השיג .ןורכזה להנמבו (85160ד0א שמש

 לש א6אד5ו6ק הלעפהה תכרעמב תמשוימ המוד

 .05/2 לש תוידיתעה תואסריגבו סבויג ןביטס

 ןיב תולקב דיינל רשפא \ש-אד תא קר אל

 םימושי רוציל לק הדימ התואב .תומרופטלפ

 וא-אַז דוע לכ - תונוש תומרופטלפ לע וצוריש

 תוינכות .םהיניב ףתושמ הנכמכ .תשמשמ

 הביתכמ טפוסורקימש םיטרפמל תומאותה

 קר תוקקזנ תומרופטלפ-ןיב תודיינ .אשונב

 רצייל ידכ (₪500א/קם) שדחמ רודיהל

 רלייפמוקה .תונוש תומרופטלפל תואסריג

 עצבל לוכי ודבל הרטמה תמרופטלפ לש ידועיה

 .תיפיצפסה הרמוחה סע המאתהה תא

 תא םיאתהל תלוכיה תא תנייצמ תויגורידה

 לחה | ,לדוגב תונוש תומרופטלפל ש-א

 תובורמ תוכרעמב הלכו םיאשינ .םיבשחמב

 ,סויהל ןוכנ .תילבולג השירפב תותשרו סידבעמ

 תולודג .וא-אז לש קסידהו הרמוחה תושירד

 אוצמל השקו םיאשינה םיבשחמה תיברמל ידמ

 סיינתלושה םימושיה תיברמב םג הקדצה םהל

 התנב טפוסורקימ לבא .םידדוב םיבשחמ לש



 הידמ וקבא

 שגדל רובעל לק רתוי
 םילילמתה דבעמ םע ראשהל רשאמ

 !ךלש ןשיה

 :םייטאר םיציפמ

 מ מ ל - ל * = .(תופסכ תפסותב) תילגנאבו תירבעב ההגהל "לכימ" תנכות תא ףיסוהל ררחתשהל השק ו .ןוכנ |
 ,0-5311695 'סקפ ,03-37902 ,01-92518] לט - ןוו-לכ : .הזה הרקמב אל - םילגוהמ

 ,04-335233 'סקפ ,04-335562 'לט - טקדומ ?וישכע שגדל רובעל ךל יאדכ המל ,שגדל רובעל לק רתוי הברה =
 .01:5621985 'סקפ ,01-5611916 לט - ומ דבעמ אוה שגד ,בוט רתוי הברה םיארנ ךלש םיכמסמה שגד םע יכ םעפ יאש רתויב תיתודידיה הנכותה אוה שגדש ןוויכמ ]אח 0וצב

 ה 8 8 : םיחמומה - םיבשחמ ןוויכ לש תותיפ = שדחה רודה לש םילילמתה <  ליחתמ טופ התא שגד םע .ךלש בשחמה ךסמ לע התלע  %א/א:שאו*
 : ל ו תונמרזהה תאזו םימייקה םידבעמה לכ תא םידקמ אוה .\\\חשסואצ-ל .  ךלש ןושארה ךמסמה תא דילקהל רומגתש ינפל .המיהדמ תולקבו דובעל
 :הנשמ יצממ | + ריחמב שגד לכל לעמו .המידק ץורפל ךלש א . .םלשומ ןפואב וב שמתשהל עדת רבכ

 .01-546291 'סקפ ,01-5469718 לט - א"ת פוט-קסד | - .ךתוא עיתפיש תורכה |[ 1 *  | תא ךל הארמ אוהו הנבהל לק אוה :האנה תויהל תכפוה הדובעה שגד םע
 0-36 'סקפ ,01-313660 - םי בטח | - = --ןווסנ םול 30-ל ותוא תחקל לוכי התא וישכע |[ | 4 7 | | 7 תודוקפ רתוי רוכזל ךירצ אל התא .תחא הנועבו תעב תויורשפאה לכ
 2 0 - ?תבהלתה אל .בהלתתש םיחוטב ונחנא | ==. "7 | >   דבעמ םע ראשהל .ךלומ תואצמנש תויורשפאה יב רוחבל קר - תוכבוסמ
 -04-512804 'סקפ ,06-412741 ילט - הפיח דאק-וק |. = לבקלו ותו -'זחהל לוכי התא .תויעב ןיא ... | *   ץיגמו רתוי תובר ךסמ תועש זבזבמ התאש רמוא ךלש יתכונה םילילמתה
 ,03-5178126 'סקפ ,03-660656 לט - א"ת לק ןוו ,אלמ יפסכ רזחה == םימדוקה םיצבקה לכ תא שגדל ריבעהל לוכי התא .תוחפ תובוט תואצותל
 : .בוט רתוי הברה קר - ליגרכ דובעל ךישמהלו ךלש

 תושעל עדוי אוה המ הארתו אוב
 תיפרג המרבו המיהדמ תולקב ,םיביהרמ םיכמסמ בצעל לכות שגד םע
 תכייש \וחטסוצצ לע תדבועה שגד תנכות .הילע תמלח אל םויה דעש
 ₪ בבמ שב )נב ויבש לכל םירויצ לאכ תויתואל תסחייתמ ,76 לע היגולונכט לש שדח רודל
 : .רבד
 5 תטישב דבוע שגד + (תוא יגוס) םיטנופ 24 < - תומ'הדמ תואצותה
 0 תספדמה לע האריש המ הז ,ךסמה לע האור התאש המ - וא פזואצ6
 ו וברחבי 8 וכ רח תבב םיכמסמ תורשע לע דובעל ךל רשפאמ שגד * תופש 25 ןיבמ שגד +
 ןתינ + גזמלו ןיפצהל ,סוחדל ,תואלבטו םיכמסמ ריבעהל ןתינ + תחא

 .02-733938 .סקפ 02-7133941 .לט ,םילשורי ,4 םיצורח די 'חר ,מ"עב םיבשחמ ןוויכ 80

 \\גה60סא5:ל םילילמתה דבעמ
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 תכמות ש-א

 םע תוירושיקב
 תוססובמ תותשר

 א ו

 סמועמ םירוטפ תוחוקלהו םימושי תרשכ 33 060%0916-)
 .תינמז

26 
 לאושי 0

 שא-אז-ל רשפאל תנמ לע תויגורידה תלוכי תא

 רשאכ ,דיתעב ייתילסרבינואה תכרעמייה תויהל

 וליפא ,תומזגומל ובשחי אל הרמוחה תושירד

 ש-א ,םייניבה בלשב .דיה-ףכ יבשחמב אל

 ,(עוחסש5 לש תורחא תואסריגל ליבקמב הייחת

 םירשפאמ \/1א325-ו \/1א32 םיקשממה רשאכ

 .תוביבסה יתש ןיב םימושי תומיאת

 תושירדו םיעוציב

 הרמוח תמרופטלפ םישרוד \א-אי לש םיעוציבה

 ןורכז 8א/8 תוחפלו (386 תוחפל) תויביס 32 לש

 רתוי וא 16א88 לע הצילממ טפוסורקימ .א\א[

 \ש-אַז תא וארת יכ יופצ .רתוי קזח דבעמו

 לש הביבסב רקיעב הלחתהב תבככמ

 שמשמ אפלא וא סויטנפ בשחמ הב ,תרש/חוקל

 תלצנמ וא-אז ,ינש דצמ .תילמינימה הרמוחה

 .תורחא הלעפה תוכרעממ רתוי בוט ןורכזה תא

 ,טייבהגיג 4 אוה רישיה ןועימה חווטו רחאמ

 ןורכזה תא םושי לכל תוצקהל הלוכי \-אז

 תולובג לש םיצוליא אלל ,ויכרצל ילמיטפואה

 לש השילפ ינפמ ןורכזה לע ןגהלו ,םיטנמגס

 .רחא סושי

 לכל קיפסמ אל (6א-ה) ישממה ןורכזה רשאכ

 ןורכובכ קסידב תשמתשמ -אז ,םימושיה

 אוה ילאוטריוו ןורכז לש ריחמה .ייילאוטריווי

 סיקקזנה םימושי לש סיעוציבב הדח הדירי

 .הנומת דוביעב לשמל ,ןורכול תדמתמ השיגל

 לודג יתימא ןורכז תנמל םיקקזנ הלא םימושי

 ופ לודג ןורכז לע ףלמומ ,לשמל ,הנומת דוביעב)

 תוכמתסהו (ירוקמה הקירסה ץבוק לדוגמ שולש

 סנקב תולעל הלולע ילאוטריוו ןורכז לע

 הקוקו -אז | ,קסידה לע .רומח םיעוציב

 40-כ דועו תכרעמה יצבק רובע 30א/8-ל

 8/70% כייהסבו (5וא4₪) ףוליח יצבקל טייבהגמ

 .תוחפל

 ןיידע ןכש ,הו בלשב טופשל השק םיעוציבה תא
 ןכל .וא-אד-ל היצימיטפוא ורבעש םימושי ןיא

 לע ךמתסהלו תויביס 16 ימושי צירהל ונצלאנ

 1993 ינוי

 םג .תכרעמב התנב טפוסורקימש תומיאתה

 אז תסריג וניכה אל ןיידע 6 1.485 תודבעמ

 ונצרה ונחמא .ונלש םיעוציבה יקדבמ ךרעמל

 \אוחטסשצ ,205 תואסריג תילמרופ אל הרוצב

 לע םא01.-ו אאז-קמ0 , /סז606661 לש 05/2-ו

 ךרוצ לע תועיבצמ תואצותהו \אותטסאמ אד

 השדחה הביבסל סימושיה לש היצוימיטפואב

 הכירצ טפוסורקימש \/-אד-ב םימגפ לעו -

 תיטיאה התיה \א-אַז םירקמה לכב .רותפל

 שרדנש ןמזה םימייוסמ םירקמב ,תוביבסה לכמ

 זוחא 100 דע 50-ב ךורא היה תולטמ .עוציבל

 .05-ל סחיב

 תולועפה רפסמ .ידמל הטושפ איה ךכל הביסה

 - סושי לכ לש עקרב תעצבמ :אז-ש

 ,יזכרמ לוהינ ,םינותנ תחטבא לש ייהרוקתייה

 עיגהל לוכי - דועו תללכושמ םיצבק תכרעמ

 סושיה םא .דבעמה לש הקופתהמ זוחא 50-ל

 ,\ץ-אד לש תורפושמה תולוכיה תא לצנמ אל

 תא ץיאהל ידכ (תויביס 32-ב דוק יייע רקיעב)

 םג .רתוי יטיא עוציב הייהת האצותה ,עוציבה

 לבא ,205-מ רתוי תיטיאכ החכוה 052 1

 סיליהבמה סידמימל עיגה אל םיעוציבב תחפה

 5 ןיב קר השידקה 05/2) ש-א1ַ-ב ונאצמש

 תרוקתב לופיטל ןועשה ירוזחממ םיזוחא 25-ל

 .(תכרעמה

 דחא לכל אל

 גיצהל וליפא הסנמ אל טפוסורקימ ,םויהל ןוכנ

 םוקמב .דחא לכל ילסרבינוא ןורתפכ וא-אַד תא

 איה יכ יוכיס לכ ןיאש ,תיטילונומה השיגה

 תא חלפל הסנמ טפוסורקימ ,הנבהב לבקתת

 תלפ לכ קפסלו םיכרצ לש תונוש תומרל קושה

 \א-אַד .םיכרצל תמאתומ הסריג יייע קוש

 תביבסל תכרעמכ סטייג ליב ידי לע הגצוה

 .תדסוממה םיקסעה

 הדובע תוצובקו דיחי שמתשמ תואסריג

 .אד-ל םיליבקמ םילולסמב וחתופי תוינויוויש

 רתי לש ןוויכב םה תוכרעמה לכ לש םילולסמה

 רשק רתי ,םימצע החנומ קשממ לע תוססבתה

 רשקמ רורחיש רתיו תורחא תושיר תוכרעמ םע

 הארמ וא-אז .תחא הרמוח תמרופטלפל עובק

 הרוצב וחתפתי תואסריגה ראשו ןוויכה תא

 הנכלת הרמוחה תומרופטלפש לככ .המוד

 תוכרעמ קוש

 תא ףקשמ הלעפהה

 ,ק6 לש היצמרופסנרטה

 ית:שיא" המרופטלפמ

 ."תילסרבינוא" המרופטלפל

 תואסריגה םג | הנלכות ןכ | ,הנקזתתתו

 תא מאל \תנסאפ לש רתוי "תועונצייה

 .\א-אד יחתפמ תא וחנהש תונורקעה

 םורטקפסב ןוילעה ןורישעה קר ,הז בלשב

 רגהל תקדצומ הביס אצמי םישמתשמה

 םא המכוחב ושעי םירתונה זוחאה 90 .\/-אד-ל

 הנתמהה | .\אוחשסואפ לש 4.0 הסריגל וכחי סה

 תויהל םירומא םירופישה ,הכורא הייהת אל

 רשאמ םינטק החימצה ירוסיו םייתועמשמ

 .\ע-אַד-ל הריגה

1 
 תרתוומ אל מבי
 תופתתשה לע

 תורחתב

 לכ ךופהל החילצמש ,טפוסורקימל דוגינב

 מבי ,ימואל-ןיב יתרושקת עוריאל הלש הזרכה

 אלש - יריזנ קופיא לש תרוסמב הכישממ

 תכרעמל הלש הביטנרטלאה תא ףוחדל חילצמ

 .שממ לש סייקוויש םיגשיהל תויביס 32 הלעפה

 תכרעמל שי  תינכטה הניחבהמ ןכש ,לבח

 השדחה הסריגהו ,עיצהל המ מבי לש הלעפהה

 ויהש םימוחתב םיישממ םירופיש האיבמ 1

 ימושי= םע תומיאת :2.0 הסריגב םישלח

 קר הכמת תמדוקה הסריגה) (/וח6סו8 1

 תינבומ | הכימת = ,(\ותשסאפ 3.00 ימושיב

 הצרהב רתו* הבוט הטילש ,הידמיטלומב

 ו/גת6סופ, 205) םיברועמ םימושי לש ליבקמב

 סירזבא לש רתוי בחר חווטב הכימתו (05/2-ו

 שערב העבט מבי לש הזרכהה לבא .םייפקיה

 וליפא .\/וחטסשפ אד ביבס טפוסורקימ התשעש

 סינכודה תא שייאש ,מבי ישנא לש לגסה

 תא ריבעהל חילצה אל ,סקדמוק תכורעתב

 לע תורחתה ייוכיסב םינימאמ םה יכ רסמה

 ורצי סה תאז סוקמב .קושב יזכרמה סוקמה

 יקוושל רקיעב תדעוימ 08/2 יכ םשורה תא

 רקיעב) הידמיטלומ יעוציב וניגפה סה .ייהחמוגיי

 לש השירפו הסיחד ,יתימא ןמזב ואדיווב לופיט

 הלועפ ףותיש .הכורעתב רתויב םיבוטה (ואדיוו

 םה ותרגסמב ,לבונל מבי ןיב חתפתמ ןיינעמ

 סע אוג 4.0 לש בולישה תא גיצהל םיסנמ

 ללכ עדימ 'תוכרעמל תמלשומה הביבסכ 2

 רב וניא 1/אא 56תשז-ה יכ הדומ מבי) תוינוגריא

 הדובעה ןחלוש תא ,לבא .(א6ו\/ג6ַ-ל תורחת

 ושאלתה רבכ םה ייליגרהי שמתשמה לש

 .שובכלמ

 תכרעמכ ,הנש טעמכ ינפל הזרכוהש ,052 0
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 תָּבשְבשח

 .ן [[ט 7:1 |
 לארשיב

 א"ת 65 ת"פ ךרד

 03-5611864 : סקפ 03-5611961 : 'לט
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 לטניא תומרופטלפל דחוימב הנכותש הנושארה

 השעמל התיה ,תויביס 32 דוק לע תססובמה

 תויביס 16-ב םיבותכה םילודומ לש תבורעת

 (אטתאטנ) ןיערגה .תויביס 32-ב םילודומ םע

 32 דוקב םיבותכ תמאב ויה םיצבקה תכרעמו

 קספסח(גו100 /(3תגק6) םיקשממה לבא ,תויביס

 הסריג .תויביס 16-ב וראשנ (\/סזאק!גס6 50611-ו

 ,לשמל .תויעב לש הנוגה הנממ םג הלבס 0

 ךופהל הלוכ: התיה השדח תספדמ תפסוה

 ןויגה לוטנ היה ךילהתה :לוכסיתב ליגרתל

 םירביירדל תויצפואה תא תולגל ידכו ןיטולחל

 הכימתה .םיכסמ ינש ךרד שורחל ךילע היה

 , 05-80א| | יננוכ דחוימב ,8081 ירזבאב

 .תילמינימ התיה 50קמ8 64 ךסמ יסיטרכבו

 ודעונש םימושיו תויטיאב להנתה קשממה

 05/2 לע ץורל ולכי אל \צגתאסשפ 3.1-ל דחוימב

 לש הרדיס יייע ,ףוצר צמאמ התשע מבי .0

 56106 סשב החבשה תליבחו סינטק םירופיש

 2.1 הסריג רורחיש .תויעבה תא ןקתל ידכ ,%

 דע מבי התשעש ךרדה לש םייניב םוכיס הווהמ

 .הכ

 הנוכתה איה \/ותשסאפ 3.1 ימושיב הכימת

 םושי תצרה .םירופישה הצקמב רתויב תטלובה

 יפכ קוידב וישכע הארנ 05/2 תחת \/וח605

 .רוהט | \/ותשסאמ 3.1 ךסמב עיפומ אוהש

 ךחו6דץ6 ינפוגו ההז הידמיטלומב הכימתה

 018 20 .זץא 1 ינפוג דצל םמוקמ תא יספות

 ימושיב הכימת סג ומכ ,ואולמב םשוימ

 .תויביס 32 דוקב םיבותכה ות

 הדיתע \צוחטסאצ ןיבל 05/2 ןיב תומיאתה לבא

 ןיב הלועפ ףותישל הזוחה .םימי תרצק תויהל

 1992 רבמטפסב סלועהמ רבע טפוסורקימל מבי

 הישעתב תוערה תונושלה .ןהיכרד ודרפנ זאמו

 עיפוהל הרומאה | ,וץותוסא 4.0 לכ .תושחול

 1993 ינוי לארשי 6

 4 +| וו
5 

 דו וספא 5

5 21)11:8685 

 ב

 עוח0סש | ווק

 זו
 ,=ז[3ח8 1, מ ד 66

 סיטנמלא לולכת ,ץיקה דוע הרוכב תגצהב

 ירוטסיהה רשקה תא עודגל תיפיצפס וננכותש

 מבי ךרטצת ךליאו ןאכמ .תוכרעמה יתש ןיב

 , 05/2-ל הלשמ תוחתפתה לולסמ תוותהל

 .טפוסורקימ השועש המב יולת יתלב היהיש

 אטיב תסריג לע תססובמ וז הריקסו רחאמ

 םע .םיילמרופ סיעוציב ינחבמ ונצרה אל ,תיפוס

 הסריגה סע השדחה הסריגה תא ונוושה ,תאז

 אל םינחבמ לש הכורא הרדיסב תמדוקה

 םיעוציבה סאה הלאשל הבושתה .םיילמרופ

 <אוה םיכסמה ןוכדיע .לודגבו - ןכ ,איה ורפוש

 תויביסה 32 דוקל תודוה תישחומ הדימב

 סינוש םימושי .הלופכ תוריהמב סתוא ףחודש

 , האו קאס 30 ,םאסמ1 4.00 ןוגכ) ונקדבש

 דע 50-ב וצר (5טק6ז88%6-| 01.66 0

 ,םויכ .05/2 2.0 לע רשאמ רתוי רהמ זוחא 0

 התואב 05/2 2.1 לע םיצר יוחס 3.1 ימושי

 .\/ות6סופ 3.1 לע ומכ תוריהמ

 ולגתהש םי-806-ה תיברמ תא הנקית סג מבי

 הייקנ טעמכ הסריגה סויכ .2.0 הסריגב

 סיעודי ויה וניהיזש הלאו םי-800-מ ןיטולחל

 יוקינה תדובע יכ ונל וחיטבהש ,מבי ישנאל

 הארנ .קושל ררחושת הסריגהש יפל סלשות

 יולימ לש ןווכב הכורא ךרד התשע מביש

 ימושיל המרופטלפ הייהת 05/2 יכ ,התחטבה

 .המצע | וח6סש5-מ רתו* הבוט ות

 \-אז לומ אובל תשחרתמה המחלמב

 לע) 05/2 לש םיירקיעה םיינכטה תונורסחה

 :םה (ליעל ונרביד רבכ םיקווישה תונורסחה

 תלוכי ,םידבעמ-יובירב הכימת ,תוידוס תחטבא

 תשר יתורישו הרמוח תומרופטלפ ןָיב הריגה

 תונוכתה לכב האור מבי יכ חוטב אל .תינויוויש

 הכימתה יכ םא ,חותיפל םיפדעומ םיאשונ ליינה

 איה (?תטת10-קםסס) תוינויוויש תותשרב

 .בורקה דיתעב החלצהל תינויח

 םימושי לש תויביס 32-ב 05/2 תואסריג וליפא

 ,1-2-3 .סוטול .קושב עיפוהל ולחה םייזכרמ

 , 606 קחזא כמ51סאמה, מז ,\אאסמ

 סויה רבכ םינימז דנלרוב לש 6++-ו ,ורד-לרוק

 מבי  .בורקב הנימו הייהת = \/סז006001-)

 יכ םא ,הילע וקב ןה תוריכמה יכ תחוודמ

 קווישה יקיפאב רקיעב תמשגתמ תאזה המגמה

 האוושהב .םילודג  םינוגריאל םידסוממה

 תוססובמ הלעפה תוכרעמלו ו/ות6סשמ אזל

 (א6אד5₪ק-ו 5עא לש 5014815 לשמל) עאוא

 ,םימושי ךסח לשב תותיחנ תדמעב הניא 2

 לומ תורחתב התחלצה ייוכיס תא לכיסש

 ק6-ל הלעפהה תוכרעמ לכ | .\/וחשסשפ 1

 לנפל תודמוע תויביס 32 דוק לע תוססובמה

 יחתפמ תא ענכשל ךרוצה :הכושמ התוא

 הביבסל םהלש תונכותה תא םיאתהל סימושיה

 וז המישמב חילצתש הלעפהה תכרעמ .השדח

 סינשב הדובעה ןחלוש לע המוקמ תא חיטבת

 לכ .תורחתל היוארה תכרעמ שי מביל .תובורקה

 תא ךכב ענכשל אוה תושעל הל רתונש המ

 .םימושיה יחתפמ

 -םייתש-תחא
 .עברא-טולש
 הגיצמ סוטונ
 אואפסוופ תסריג

 המשל הייוארה
 תכורעתב | תובושחה | תוזוכהה | תחא

 סוטול לש 4.0 הסריג לע התיה ביבא-סקדמוק

 רוגיפה רעפ תא סוטול תרגוס וז הסריגב .3

 סיינורטקלא תונויליג ןיבל 1.1 הסריג ןיב היהש

 םא6מ) | %ות6סש<א | תביבסל | םירחא

 דיקפת תא תחקול וליפאו (ורפ-ורטאווקו

 קיתעהלמ הססיה אל סוטול .ץורימב הכלוהה

 ,היתורחתמ לש תוטלובה תונוכתהמ המכ

 דסמ .המצע לשמ טעמ אל הפיסוה איה ןהילא

 קר ןה ,תיתצובק הדובע תלוכיו הנבומ םינותנ

 . 1-2-3/4.0 לש םיננערמה םישודיחהמ םייתש

 ןויליגה תא הביצמ סוטול לש םלועה תסיפת

 תביבס זכרמב ,יעבט ןפואב | ,ינורטקלאה

 םירזע לש לודג רפסמב ךמתנ אוהשכ ,הדובעה

 איה ךכ סשל .םינותנ תגצהו חותינ ,הטילקל

 ידסמ ןווגמל השיגל םילכב ודייצל הדיפקה

 הקיפרג תריציל םילכו חותינל םילכ ,סינותנ

 תדובעל הב הדובע תביבסב .הגצמ תוכיאב

 ןויליגה לע ,לדגו ךלוה דיקפת שי תווצ



 .ןועעל ביבסמ תוטלחה לבקל חכה
 לבקל ךירצ תובושח תויקסע תוטלחה
 קחרה םיאצמנ ןהב תועשב םג יוחיד אלל
 תא הבישוט האיבמ ןכל .דרשמהמ
 058/88 םע העש לכב ךילא דרשמה
 רפס לדוגב דיינה 0-ה 0%
 ד88|058 .דבלב ג"ק 2.5 לקשמבו
 ,חטשב ,תיבב :ךתיא דימת 0%
 לכב ,יוליב תומוקמב ,םיקסע תושיגפב
 .םוקמל םוקממ תועיסנב םגו .םוקמ

 לע לועפל לוכי 0188 א
 רוביח אלל תופוצר תועש 4 הללוס
 בוציעב ןייטצמ אוה ,למסשחה תשרל
 עבצ-ךסמבו םישרמ ילאנויצקנופ
 ו
 ינכפהמה 058188 א016500%-ל
 ימינפ ןנוכ ,40/200 \!8 םיחישק םיקסיד

 ליעפמ תצובקמ ,מ"עב תויגולונכט ₪-

 ןעטמ ול שי .2/18 8 ןורכזו 1.44 וש
 ןתינו רבכעל האיצי ,טלוו 220-ל ינוציח
 :רוציקב .סקאפלו םדומל םג ורבחל
 .לודג ומכ לכה השועש ןטק בשחמ
 ישדוח 24 1058/84 ₪016500%-ל
 - ץראבו .םלועל ביבסמ תורישו תוירחא
 "ליעפמ" תרבח לש ןיוצמה תורישה
 .הקיתוה

 ,ד05₪ו88 אסופפסס6 תא תוארל אוב
 - םלועב רתויב רכמנה דיינה 06-ה
 .םוקמב ותוא תונקל טילחתו

 :תורכיה עצבמ
 :דחוימ יש רבוטקוא ףוס דע םינוקל
 םילילמת דוביעל הנכות + האישנ קית
 .יקוח 8-05 5.0 הלעפה תכרעמ +
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 ףתתשהל תווצה ירבח לכל רשפאל ינורטקלאה

 .תוביטנרטלאה תריקחו לדומה תריציב

 שומימב בושח דעצ איה סוטול לש 4.0 הסריג

 סחיב) רופישב שיגרת התא .ליינה הסיפתב

 הלעתש עגרב (1.1 ,תמדוקה \/ותשסשפ תסריגל

 תא הצהיגו השטיל סוטול .ןושארה ךסמה תא

 רתוי תיגול הרוצת ביבס שמתשמה קשממ

 .רתוי הרורב הרוצב תונגרואמ גולאיד תוביתו

 הרישי השיג םיקפסמ םישדח םילכ ילגרס

 .תוימלצ ירותפכ תועצמאב תויצקנופ רתויל

 רשפאמ דומעה תיתחתב סוטטסה לגוס

 יגוס ומכ ,תכרעמ תוריתבב הלק הטילש

 םילכה ילגרס .המודכו םיטמרופ ,תויתוא

 לגרסהמ רחוב התאשכ .רשקהה יפל םיפלחתמ

 - עצבל הצור התאש תולועפה גוס תא ישארה

 ,םינותנ דסמל התליאש ,םיפרגב לופיט לשמל

 ינשימה לגרסה - םיאתו תואחסונ תכירע

 םירותפכה תא קר האור התאש ךכ ,הנתשמ

 תענומ סוטול לש השיגה .המישמל םייטנוולרה

 ךסמה וב (לשמל 8א0681.-ב םייקש) בצמה תא

 םא ,ךא ,לובליב ידכ דע םילגרסב אלמתמ

 לש םינוש םיטקפסא לע תינמז-וב דבוע התא

 םעפ לכב םיכסמ ןיב רובעל ץלאת ,ךמסמה

 .רחא לגרס שפחמ התאש

 הקיפרגו םירבכע

 .רבכעה תרזעב עצבל לכות הדובעה תיברמ תא

 הכלשהו הרירגב תכמות השדחה הסריגה

 התא רשאכ תועיפומה ,"תוצציי גולאיד תוביתבו

 רוחבל לוכי התא .הלופכ רבכע תציחל עצבמ

 םג .תודומע וא םירוט ,םיפיצר אל םימוחת

 סוטול הגיצה ותוא ,ידמימ תלתה לדומה

 המוד אוה סויכו רפוש ,3.0 הסריגב הנושארל

 םייקש ייהדובע תרבחמ" לש הנבמל דואמ

 ןויליג אוה תרבחמב דומע לכ .ורפ-ורטאווקב

 שמתשהל לוכי התא לבא ,ידמימ-וד ינורטקלא

 .תואחסונב ישילש דמימל רטמרפכ דומעה םשב

 ורקמ תויצקנופ 250-מ רתוי הפיסוה סוטול

 תדלקה תבייחמ אל רבכ ןהילא השיגהו תושדח

 תא הנוב התא דא5081קַ] ןולחב .תודוקפ

 רחאלו ךרוצה יפכ ותוא ךרועו הסנמ ,ורקמה

 יייע ,ותוא קיתעמ התא ךנוצר תא עיבשמ אוהש

 ,ןתינ .הדובעה ןויליגל ,הקבדהו הריזג תלועפ

 הסריג לכל ןכוהש ורקמ לכב שמתשהל ,ןבומכ

 סוטול התשע יטמרד רופיש .1-2-3 לש הנשי

 ,תואצותה לש האנ הגצהו טומריפל עגונה לכב

 המאתהו רושי ,יולימ תואמגודו םיעבצ ללש םע

 ךותב טסקט לש יילופיקיי ,םינוש םיטנמלא ןיב

 .תולעמ 90-ב אתה ךות לש בוביס וליפאו םיאת

 לש /ותנסאפ תסריגמ קיפהל לוכי התא םויכ

 שייבת אלש תוכיאב ,םיסיפדתו תוגצמ 3

 סוטולש יפכ .תוידוע: הגצמ תונכות וליפא
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 ךכ ,דנלרובמ תרבחמה ןויער תא ייהליאשהיי

 תירפיס לש תובישחה תא 5%א081,-מ הדמל איה

 תויצקנופ 110-מ תוחפ אל .הרישע תויצקנופ

 ,תויטמתמ תויצקנופ תוללוכה - תושדח

 .השדחה הסריגל ופסוותה - תויסנניפו תויסדנה

 הבכישה אוה 5א08]-מ לאשוהש רחא רבד

 םיבותיכ ףיסוהל לוכי התא הילע ,תיפרגה

 .ןויליגה לע םירחא םיטנמלאלו סיפרגל תרתוכו

 לש הפרות תדוקנ ,םיפרגה תא הרפיש סוטול

 דדומתהל הלוכי איה סויכו ,תמדוקה הסריגה

 ךורעל רשפא .תורחאה תורחתמה לומ הוושכ

 ךרוצ אלל ,הדובעה ןויליגב תורישי םיפרגה תא

 סימגד .דחוימ יפרג ןולחל ךכ סשל תאצל

 הירפיסל ופסוותה םיפרג לש םישדח

 .רכה ילבל הרפוש ףרג לכ לש תוילנויצקנופהו

 תיתצובק הדובע

 רפסמ הב ,תיתצובק הדובע לש תוירלופופה

 הדובע לדומל םתלוכימ םימרות תווצ ירבח

 תרושקת תותשרש זאמ תואיגב תאצמנ ,דחא

 סוטול .ישיא בושחימב ייסחיי רצומל וכפה

 ןיבל תיתצובק הדובעל תלוכיה ןיב הרשיק

 םישיחרת תצרה - תרחא תירלופופ תוליעפ

 לש תושיגוה תקידבו לדומה לע םינוש

 .הביבסה יאנת לש תונוש תויזחתל תואצותה

 ייםישיחרתה להנמיי םע ךכב הלחה טפוסורקימ

 וישכעו לסקא לש (505א810 אוגא16ם9)

 וב בצמל םג ,השיגה תבחרהב סוטול הכישממ

 םישנא לש תויזחת םיאטבמ םינושה םישיחרתה

 "תואסריגה להנמיי * .םינוש םינמזב םינוש

 5 || ]| 8 יש =

 םיקמ 12-3 לש (ץ58510א א/אאגספפ)

 םישיחרת לע ססובמה ,םינותנ דסמ השעמל

 התא ונממ ,לדומל תונוש תואסריג לעו םינוש

 סיסקדניא יפל םינייוממ תונויליג ףולשל לוכי

 .(םימוחתו ךיראת ,רבחמה סש ,הסריגה םש)

 לש תורחא תונוכת ללוכ סג תואסריגה להנמ

 .תוידוס תחטבא לשמל ,םינותנ ידסמ ילהנמ

 םיכמסומ אל םישנאמ השיג עונמל רשפא

 סילדומב םייוניש עונמל וא םיידוס םילדומל

 .ואפקוהש

 הכפה סיינוציח םינותנ ידסמל 1-2-3 לש השיגה

 "סימצע תיחנומי השיג םע רתוי הלקל

 תא ןיכמ התא .(סטפאצ 08150ד) התליאשל

 תמאתומה גולאיד תבית ךותב התליאשה

 שי ןהב תואלבטה תא רידגהל ךילע .דיקפתל

 תינכותה .ךתוא סיניינעמה תודשה תאו שפחל

 זאו הנכהה רמג דע תיפרג הרוצב ךתוא החנמ

 תועצמאב עוציבל התליאשה תא חלוש התא

 הסריגמ םירכומה) ₪44-1805 לש םירביירדה

 תרוצב לבקמ התא הבושתה תא .0

 ,הדובעה ןויליגב עימטמ התא ותוא ,ייטקייבוא"י

 םינוש תורוקממ ופסאנש םינותנ ליכהל לוכיה

 הסריג לש תונשדחהו חכה .םיבשוחמ סינותנו

 לש ץורמה שארב שדחמ 1-2-3 תא םיביצמ 0

 התיה סוטולש םוקמ ,םיינורטקלא תונויליג

 ,וישכע לבא .רושעל בורק ךשמב וב תלגרומ

 ירז לע חונל הלוכי אל סוטול ,רבעל דוגינב

 .רבוג קר בצקהו ךשמנ ץורמה יכ הנספדה



 !תוחפ הברה ריחְמה "*-- ,סג/וגח םעטה
 . ; םיקסידה תרדיס איה \צםפדםמא סו6וז 4\ תיבמ 6גטוהה
 0 ךל םיעיצמש םיקסיד דוע ןיא ...םלועל ךמע ראשנ המעטש
 ; ךרואל תונימא ,תוריהמ ,תיגולונכט תונשדח לש וזכ המר
 ,םקלח לש םעטה תאש ,םירחא םיקסיד לש ריחמבו םינש
 .חוכשל ןכ ףידעמ תייה ,תוחפל
 ךיכרצל המצע תא םיאתהל תעדוי םג 6עוגּה תרדיס
 ימגדלכ .340א8-ו 250 ,212 ,170 ,125 ,85 :םידחוימה
 ,תינשדחה עסוסשססוו תייגולונכטב םידייוצמ הרדיסה
 הטלקהה שאר לש יאלבהו ךוכיחה תא םומינימל הניטקמש
 קסידה ייח תא הכיראמו (יטנגמ הדשל הבוגת תועצמאב)
 השיג ןמז ,128% דע לש 04006 ןורכז םיקסידל .תובר םינשל
 5\ | תרבעה בצק .(3.25"א 1" הבוג) םיריעז םידמימו 12708 לש
 44 .היינשל 5.75א/8 דע עיגמו םיהדמ אוה 64צוהה לש םינותנה
 ןגומה רוזאל תיטמוטוא הטלקהה שאר רזוח הדובעה רמגב
 .(הטדסאוהדוס קהחאוא6)

 ךלש םיבשחמה קפסמ 6הצוה8 שורד

 סאצוהה 2508 ,340%ו8 !שדח
 םלש בלב :ופט רקב לעב

 . 1270 :השיג ןמז ₪
 128% :03076 ןורכז ₪

 לנוישנרטניא םא.ייא.יא היינשל 5.75או8 :םינותנ תרבעה בצק ₪
 מ"עב סקינורטקלא
 (םיביסה 'חר תניפ) 2 חולישה 'חר
 .הוקת:חתפ
 ,03-9233257 ,9240812 .לט
 .03-9244857 .סקפ
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 םישרת
 לש אד
 כ
 הארמ תונולחל

 תאצקה תא
 ןיב םיבאשמה
 וילעש תולטמ

 .עצבל
 ךסמ תיתחתב

 העיפומ
 המרגוטסיה
 תוגלפתה לש

 .תועשה

 ןוזיא ךסמ
 .םיבאשמ

 הארמ ןסמה
 תא םיקלחמ
 ליב לש ונמז

 תנכת ,דלפנירג
 ,ריבב

 .תולטמ 5 ןיב

2 

 (י4-פ תה קא ת0]

 זז
 צעחצ כל 8 0

 עיפוהש ייבשחוממ םיטקייורפ לוהיניי רמאמהמ

 -לה הרודהמה / ץ0 א/46421א8 לש יאמ ןויליגב

 לש \אותטסש5 תסריג לע הריקסה הטמשנ תילארש

 -חתה תונכותהמ תחא וזו רחאמ .6 4-5

 ,הז אשונב תובוש

 ןאכ םימילשמ ונא

 .רסחה תא

 (ךרועה)

 רתוי
 ,תיתודידי

 רתוי
 תישומיש

 תסריג

 5טק6060 | לש

 -שמ רופיש תנייצמ

 תויתודידיב יתועמ

 0 - .תוישומישו

 תא ףלאל החילצה

 לש קזחה עונמה

 ךכ | טק

 טלתשהל םילוכי םיסונמ יתלב םישמתשמ םגש

 תא ליחתהל םילוכי םיליחתמה .תולקב הילע

 ןונכית עצבל רשפאמש ,8861אאמ5 דומב םכרד

 םידומ העברא .ןויסנ תשיכרו םיטושפ םיטקייורפ

 -דל הגרדהב ךתוא םימדקמ םיכלוהו םיללכתשמ

 ייטקייורפה להנמל רזועייה תרזעב ,החמומ תגר

 תא | ריכזמה | ,(7זס]60| )\([8תַקְסִז | /2(45515חז)

 .טפוסורקימ לש (\///\85) ייסיפשאייה

 \/ות5\60

 טנג םישרת אוה הדובעה תלחתהל ליגרה ךסמה

 םימישרת רוציל םויכ תרשפאמ 04 .(6אדד)

 הרוצב גיצמש הנבמב ,םיינוסכלא םיווק אלל

| | ₪] ( 
| 1 

 1 אי

 1-0 100 טה

 || ו || 0

 ו
 1. ה |

 |35 חו
000 ,49 

 1993 ינוי לארשי 6

 ו

 -מה ןיב ןמזהו תולתה ירשק תא רתוי הרורב

 סע ,דרפנ יקפוא וק הצקומ המישמ לכל .תומיש

 סינותנ תודש ףיסוהל תלוכיו הלשמ ןמז לגרס

 ריתסהל ןתינ .5א8 דע ישפוח טסקטו סינווגמ

2 

₪ 
 'ו חן | 16 8 61ח 05146 5 0 166 57455170 6015 1 ₪

 שרב ו
 גג 604 סו

 ב
 תמה

 עונמל ידכ ,םקלחב וא םאולמב םינותנה תא

 -ונב .רבכע תציחלב סתוא ףושחלו ,ילאוזיוו סמוע

 תודוקנ שמח תינכותה העיצמ טנג םישרתל ףס

 הוותמ ,(86סטז06) "'סיבאשמ" :תורחא הפקשה

 םישרת ,ק5אַד םישרת ,(זותו6 סטז!ות6) םינמז

 .הנש חולו 5

 תונכומ תוינבת

 -וסמ 5טק6זז06 ,הלחתה תדוקנ ךל תתל ידכ

 שארמ תותנכותמ תולטמל תוינבת 54 סע תקפ

 התא .םיבאשמה תניחבל תוינבת 32-ו

 תוינבתל תונכומ תוינבת ןיב בלשל לוכי

 -וד םהמ ןיכהלו ךיכרצ יפל ןנכתמ התאש

 תוריהז תשרדנ לבא .םיביטקרטלא תוח

 -ותה וב בצמ עונמל ידכ ,חודה תרדגהב

 .םישקובמ אל םינותנב ךתוא ףיצת תינכ

 -טא םה 5טקזזסןס לש םיכסמה םג

 יאש לבח קרו הנבהל םילקו םייביטקר

 ךכ ,הצוחהו המינפ 200% עצבל רשפא

 טבמב םישרתה לש האלמ הנומת לבקתש

 סוקמב .בורקמ טבמב אלמ טוריפו קוחרמ

 תיפצתה תא ףילחהל ךירצ התא 200%

 רתוי תיללכ תיפצתל רבוע התאשכ .ךלש(שזמוץ)

 םישרת לבקמ התאו יילפקתמיי טרופמה םישרתה

 -יסב השענ רבדה .דבלב תוישאר תולטמ לש

 תודוקנמ תויפצתה לש ייהסירקיי סע היצזינורכנ

 םישרתה תסירקל ליבקמבש ךכ ,תורחא הפקשה

 דמו ייצווכתמיי םינמזה חולב ילולימה טוריפה םג

 .תוישארה תולטמה תא קר האר

 םיבאשמ לוהינב המצוע

 םיבאשמה ילהנממ דחא תא שי 5טק6זקז601]0-ל

 .םיטקייורפ לוהינל תונכותה ןיב רתויב םיקזחה

 סע דרפנב הרדגהל ןתינ באשמ לכל הנשה חול

 תועש יפירעתו תוליגר הדובע תועש ,השפוח ימי

 -וח סםיבאשמ .סויו םוי לכל םירדגומ תופסונ

 רוצי בצק לש תטרופמ הרדגהל םינתינ םיירמ

 -ענ הלטמ לכל םיבאשמ תאצקה .הכירצ בצקו

 -הה .םיבאשמה תמישר ךותמ הבר תוטשפב תיש

 -ית לש רתויב תטרופמה המרב קר תישענ האצק

 יפל םיבאשמ תוצקהל רשפא יאו טקייורפה רוא

 להנמ ,לשמל ,תוצקהל ידכ .םייללכ םיאשונ

 תלטמ" רוציל ךרוצ שי תולטמ תצובקל םייוסמ

 -תו תוטרופמה תולטמה לכ תא קובחתש ,יילסרע

 להנמה תא תוצקהלו ,אשונכ דחי םתוא דוגא

 .לסרעה תלטמל

 לש \/ותסאפ תסריגב םיבאשמ | ןוזיא

 תסריגב רשאמ רתוי בר ןמז ךרוא טק

 -ויב תוריהמה תונכותה תחא ןיידע וז ךא ,5

 -ליורפ ןיב םיבאשמ ןוזיא עצבל רשפא .קושב רת

 -חש שורדל ,לשמל ,תולטמ לצפל רשפאו םיטק

 עבוק ךיראת ינפל ועצובי םימייוסמ םיקל

 איה םיבישחתה תכרעמ .וירחא םירחא םיקלחו

 תוליגר תויולע רידגהל תלוכי סע רתויב תטרופמ

 תויולעו תועובק תויולע ,תופסונ תועש תויולעו

 םייאשונ תונובשחל תואצוהה תקולח ,תונתשמ

 -את סינכהל ךל רשפאמ בקעמה לודומ .המודכו

 -וא הרוצב בשחלו לעופב סויסו הלחתה יכיר

 תואצותה תא .תויתימאה תויולעה תא תיטמוט

 -תה תא בשחלו ןונכתה סע תוושהל לוכי התא

 סחיב םייוניש ידי לע גשוהש ןוכסתה וא תוגיר

 .ןונכיתל

 וניא 5טקסזתזס לש המצועה לש אלמ לוצינ

 תא הפיסוהשכ 64 התשע בוט .ךכב המ לש ןיינע

 יכסמ םע ךב ךמותה ,ייטקייורפה להנמל רזועייה

 -נמ .טסקטנוקל םישיגרה הלועפל תועצהו הרזע

 תלוכיה ברימל םיקוקזה ,םיסונמ םיטקייורפ ילה

 לש תומדוקה תואסריגב רבכ ואצמ ,תושימגהו

 -תמ סהש םייעוצקמה םילכה תא טקס

 םיסונמ תוחפ ישמתשמ םג םילוכי וישכע .םישפ

 -פה לוהינ תונכותמ תחא לא סכרד תא אוצמל

 .קושב רתויב תוקזחה םיטקייוה



 תוריש םע םיקסע תקלחמ

 בששששםעענלמ נענש 2-2 ה

 יבשחמ תחפשמ

 יי
 יבשחמ תא ךינפב הגיצמ רדרב
 םיבשחמ ,8חסדהפמ לש קסדה
 םיבצועמ ,דחוימב םייתוכיא
 תונוכת ןווגמב ,אילפהל
 םיבשחמה לכ .תויצרוגיפנוקו
 ההובג המרב תוכיא תרקב םירבוע
 | הדיפקב קדבנ ביכר לכו דחוימב
 | = ןומא בשחמ ךרובע ביכרהל ידכ
 | .רתויב יתוכיאו

 תונוכמ תחפשמ

 לש םוליצה
 תונוכמ ךל האיבמ רדרב ףטר
 'בח לש סלועב תובוטהמ םוליצ
 .ןונק תצובקמ סקלס
 ,םימגד לש בחר ץווגמ ךתריחבל
 ילאידיא ןורתפ םיחיטבמה
 תונוכממ לחה ,םישמתשמל
 םימגדל דעו תויטקפמוק
 יפלא תואמ תקתעהל םידעוימה
 .שדוחב םיקתוע
 סקלס לש םוליצה תונוכמ לכ
 ,שומישל תולק ,תויתודידי
 תועיגמו תויתוכיא ,תובשחוממ
 .רדרב ףשר לש תורשו תוירחאםע

 , ןומה םע רשק ילב ,םירתוימ םילובלב ילב) לודג דחא רוקממ הינק לש םירורב תונורתימ הנהנ התא
 םיקוושמה לכו ץראה יבחר לכב רדרב יפינס לכ יכ ,רתוי בוט תורשמ הנהנ התא .(ףוליח יקלח יאלמ םעו םימרוג
 עוצקמ ישנא םידמוע ךתושרל ,לכמ בושחהו .םיפטוש הקוזחתו לופיטל הכימת יזכרמ ךרובע םיווהמ ,םישרומה

 .רתויב בוטה דצה לע ךתוא תרשלו תויעב ךרובע רותפל םדיקפתש םילועמ

 יי 06( םע

 הנושאר הקלחמ לש

 רלזיימ רלטנ ןמקילג

 תוספדמה תחפשמ
 ( לש

 תוספדמה ןה רדרב תוספדמ
 ןיאו לארשיב רתויב תורכמנה

 תחא לכמ .אלפ ךכב
 לבקמ התא רדרב תוספדממ
 תוכיאב ,ךפסכל האלמ הרומת
 תונימאב ,הספדהה תוריהמבו

 הלועמה תורשב ,תספדמה
 (הלוזה) תיאדכה הקוזחתבו
 תוספדמב סיבר םימגד רדרבל

 .ויד תקרזהו רזייל ,הצירטמ
 .ךל םיאחת יאדווב ןהמ תחא

 ורה --

 סקפה תחפשמ

 סוס לש
 רדרב לש תוילמיסקפה

 םינש הזמ ןמצע תא תוחיכומ
 ןה ,םלועה יבחר לכב ,תובר

 תונימאו תוריהמ ,תוטקש
 רקחמב תועקשהה .רתויב

 תוחיטבמ רדרב לש חותיפו
 ודמלנש םיחקלה לכ םושיי ךל
 דיתעה לא המידק טבמו ,רבעהמ

 תוידעלב תוינכט תונוכתב
 תונימאה לע שגדה .רדרבל

 תוינכט תונוכתל ףסונב ההובגה
 ססקפל ךל רשפאמ ,תודחוימ

 ,ששקפל ילב
 ...םעפ רחא ,םעפ רחא ,םעפ
 תא תוארל ילב סקפ הנקת לא |

 .רדרב ימגד ןווגמ |

 ףינסה תבותכ יטרפל
 האר ךינא בורקה
 ."בהז יפד"ב ונמוסרפ

 03-9245082 .סקפ ,03:9225921 .לט ,הוקת חתפ הירא .ק ,3 לעפא 50 םוליצ תונוכמו םחסדדושה ידרשמ ןוכימל םיידעלב םיגיצנ // "עב (לארשי) ףשר-רדרב :תורשו תויגחא
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 הראה

 הקיפארג לש היצמינאו תונומתו

 ג תרשפאמ וז הנכות
 אמב עדי תשיכר בלשל לארשיב

 .הקיסומ ,תונומת םע םינוש םיאשונ |
 ביהרמ הקיפארגו |

 : םיאשונ לש

 לש בוליש תללוכ

 יד תויורשפא םע) ךסמב ירבע

 .הביהרמ

//0 2//2///0/2/0/070/)/ 

 ? שתה תדע תא

,1 

///7/00/ 0/0//00/7/ 
2 

/2 7/00/70 

2 0 

20/7 0000/27 ,9/ 

. 2/0 7 

 סדאב יסיסבה ךרוצה והז

 תא תולגלו רוקחל ,תעדל

 .וביבסט סלועב הרוקה

 תרזוע 3'0//'?0/

 ,דומלל רעונו םידליל

 הרוקה תא תולגלו ,רוקחל

 .סלועב

 7ט וךו =

 תוננובתה

 3'1/0'?0/א תרועב

 תא סידמול רעונו םידלי

 הדימלש ,לכמ בושחה

 האקתפרה תויהל הלוכי

 יפוסניא עסמו תשגרמ

 יאלמו סינוש תומלועב

 .ןיינע

 תרשפאמ

 תולגל תובר םיכרד

 ,עדמה סלוע תא רוקחלו

 ,תונמאה , הירוטסיהה

 טרופסה , הקיסומה

 דועו , הרוטקטיכראה

 .םסינווגמו םיבר סיאשונ

 תגצה ידי-לע תא1 לכו

 בולישב תוביהרמ תונומת

 הקיסומו ירבע טסקט

 .תירוקמ

 דחא אשונמ רובעל ןתינ

 הרק המ תולגלו ינשל

 :ןוגכ הפוקת לכב םלועב

 ושדחתה סירבד הזיא

 ו! 1900 תנשב עדמב '

 תונמואב ילוא וא

 יתמו ! סנסנרה תפוקתב

 תתפתהל הלתה דציכו

 . הנושארה תינוכמה

 תואמב ךישמהל ךכו
 .סיקתרמ סיאשונ

 םסק לש עסמ

 ךשמב החתופ 07י//3'0/(

 האיבמו בייהראב םסינש

 סיאשונב ידפולקיצא עדי

 לע שגד ןתינ רשאכ , סיבר

 סידלי לש יעבטה ןוצרה

 םיבר תומלוע תולגל רעונו

 סהיקפוא תא ביחרהלו

 ךות סינוש סיאשונב

 תונומת תרזעב סתגצה

 רבד, הקיסומו תויתימא

 הדימלה תא ךפוה רשא

 .האקתפרהל

 א
 ע

 המגרות 0/0/30

 ופסונו ךסמב האלמ תירבעל

 סידוחיי םסיאשונ הל

 הירוטסיהל םירושקה

 ןוגכ תילארשיו תידוהי

 , הנידמה תמקה , תונויצה

 .דועו לארשי תומחלמ

 60-01 -ב ךרוצ אלל הידמיטלומ ! הנושארל

 הלוכי עדי תיינקה

 , דומלל ןוצרהו , ףיכ תויהל

 תויהל לוכי תולגלו רוקחל

 הלודגה האקתפרהה

 הל םיפתוש ויהי םידליש

 3/0'0//'0/7 תרזעב
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 דליפנירג דיויד

 תובר תורבח .וכות לע דיעמ ילכה ןיאו תורוצו םילדג ןווגמב העיגמ ךתוא תרשל תלוכי

 ,דחוימ בשחמב דייטצהל בייח התא םיצבק תרש לש דיקפתל יכ ךתוא ענכשל הנסנת

 - תועמשמ לכ ןיא תרשב דבעמה גוסלש ךל ודיגי םירחא .ןוכנ אל טושפ הז .לודגו רקי 5
 ידכ) ודיצ לע דמוע 26 לכ יכ ךתוא ענכשל וסני י'םירייארפיי דיצל םיחמומה .לבה ירבד הלא םגו

 ךותבש המב קמעתת אל סא לבא ,םיצבקה תרש תויהל לוכי ,(יילדגמיי ראמב םישרמ האריש

 .תיטסינומוק הנידמב טרקוריב לש הדובע רסומ שי ךלש שדחה תרשלש תולגל לולע התא ,לדגמה
56 
 1993 ינוי לארשי 6



 / קס וג6ג2זאמ לש (7 רפסמ) סדוק ןויליגב

 -שה אשונב הבחרהב ונד ,תילארשיה הרודהמה

 רוזחמ רופיס תא ונאבהו סיצבק יתרש תחב

 תודבעמב ונעציבש ,היצזימיטפואהו תוקידבה

 תרש לש סינייפאמה תא תוהזל ידכ ,2 5

 ןאכ איבנ ליינה רמאמה תא ארק אלש ימל .בוט

 :תונקסמה תא קר

 לידגהל רשפא הרוצתה לש היצזימיטפוא יייע .1

 חתולשל לוכי אוהש םיצבקה רפסמ) הקופתה תא

 יפ םיצבקה תרש לש (ןותנ ןמז קרפב תוחוקלל

 .תיסחי הנטק העקשהב ,רתויו 3

 אוה םיצבק תרש לש ןושארה קובקבה ראווצ .2

 ללכיי .(אז6) תרושקיתה תשרל םאתמה סיטרכ

 32 דע 16 לכל דחא א16 סיטרכ ןקתה :ייעבצא

 .תינמז-וב םיליעפ תוחוקל

 5אא-ה ןורכז אוה ינשה קובקבה ראווצ 3

 ןורכז טייבהגמ 8 לש םומינימל .תרשב ןקתומה

 רבעמ חוקל לכל ,טייבהגמ יצחל עבר ןיב ףסוה

 .םינושארה תוחוקלה 8-ל

 אאא  ןורכזו א[16 יסיטרכ תפסוהש רחאל .4

 לע הקופתה תא רתוי דוע רפשל לכות ,ץלמומכ

 דעצ .םירקב ינש ןיב םיקסידה ךרעמ לוציפ ידי

 לע הלוע םישמתשמה רפסמ רשאכ קר שרדנ הז

 .60-כ

 היצזימיטפוא אוה החבשהב ןורחאה בלשה 5

₪3 

 .תונימאו החטבא

 הלומ ז תרושקת תקופת

 ישאהה דבעמה לוצינ

 תוריש ללוכ ןכ

 .תיתשירה הלעפהה תכרעמ לש םירטמרפה לש

 רפסמ דוע ףיסוהלו קה תא תוחדל רשפא ךכ

 תפסותל עיגהל לוכ: רפסמה) תשרל םישמתשמ

 .(25% לש

 -שמ ןכש ,ייךרעב לעיי םה ליינה םירפסמה לכ

 תא םיסימעמ םינוש םימושייו םינוש םישמת

 -זל רשפא הרקמ לכב לבא .תונוש תוגרדב תרשה

 לש הרוצתה תרדגהב תויופידעה ירדיס תא תוה

 :המרופטלפה

 או6 יסיטרכ רפסמ ליעפהלו ןיקתהל תלוכי .1

 .הובג סמועב תינמז-וב

 .לודג אא! ןורכז ןיקתהל תלוכי .2

 -ידה ךרעמ תרוצת בוציעב תיברימ תושימג .3

 .םיקס

 .ריהמ תכרעמ קיפאב רזענה ,ריהמ דבעמ .4

 אוה םיצבק תרש .תונימא ,לכמ בושחה ילואו

 -תה לטומ וילעו תתשורמה תכרעמה לש י'חומייה

 -יתל ול קוקז ןוגריאהש עדימה תא רוכזל דיקפ

 ריחמ ןיב טושפ רשק ןיאש תורמל .ןיקת דוקפ

 אל הז - וב אקווד ךוסחל התפתת לא ,תונימאל

 .יאדכ

 קושה חרדגה

 תיעצמאה הבכשכ םירדגומ וז הריקסב םיתרשה

 -חב םיפוצ סהילעמ .קושה חוליפ לש ייץיוודנסייב

 -לה םיתרשה ,םהלש הירוטירטל השילפה לע הדר

 יבורמ םיבשחמ לע םיססובמה ,םירקיהו סיידוע

 -ושה תוכרעמה תא אצמת םתחתמ .םידבעמ

 .תרש תשופחתב תוינחל

 הבכשה יכ תוארהל םילוכי םיינדפק סיגולוסקט

 -וש 26 :תובכש-תת יתשמ תבכרומ הנותחתה

 לכ ילבמ ,םיצבקה תוריש לע ודקפוהש םיינחל

 -שכ סתוא תווסהלו תואיצמה תא תופיל ןויסנ

 -והש םיינחלוש 26 לש איה הינש הצובקו םיתר

 ךא ,יניצר תרשל יוארכ ,לדגמ זראמ ךותל ולג

 .ןחלושה לע ראשנ םביל

 -ובמ םיצבק תרשל ונתרדגה לע הנועש הצובקה

 -בק תרש שמשל דועיהש ,ךכב תדחייתמ 76 סס

 חתולמ לחה ,ןונכיתה יביכרמ לכב אטבתמ םיצ

 םיתרשלש תורמל .סא/סתא קספמב הלכו םאה

 -הו םישגדהה ,ינחלוש 0-ל המוד הרוטקטיכרא

 םיססובמ סלוכ .תוכיאבו תומכב ,םינוש תושירד

 סימאתמה יסיטרכש ידכ ,לשמל ,8154 קיפא לע

 ייקיפא יטילשיי תויהל ולכוי קסידה ירקבו תשרל

 הובג בצקב םינותנ םירזהלו (805 א1451ם85)

 .יזכרמה דבעמה תוברועמ אלל

 אלא ,יידצה לע 20" וניא םהלש יילדגמי'ה זראמ

 -הל סוקמ םע ,דחוימב ררוואמו חוורמ זראמ

 -וא סיננוכו יוביג פייט ,םיבר םיקסיד תנקת

 -שמ הדימב םילוע םג הלא םיבשחמ .םייטפ

 11,500 עצוממב - םיינחלוש 26-מ רתוי תיתועמ

 .(בייהראב) רלוד

 המישמל המאתה
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 לודיג תויורשפא

 תונימאו החטבא

 ישארה דבעמה לוצינ

 םיתרשהמ תוחפ הברה םילוע סה תאז תמועל

 הרוטקטיכראב ללכ ךרדב םייונבה ,םיידועיה

 ןוקיתו יוהיזיי ללוכה ןורכז םע ,םידבעמ תבורמ

 -ישו יילשכ-לא"י קפסה תוכרעמ ,(500) ייתואיגש

 םג קסופ יתלב תוריש תחטבהל תורחא תוט

 יפ סירקי "םיתרש רפוסייה .הלקת לש הרקמב

 -יחמ .הריקסב םיעונצה םיתרשהמ המכו המכ

 (בייהראב) רלוד ףלא 100-ל ףלא 25 ןיב ענ סר

 לשמל) סימושי יתוריש םיעצבמ סה ללכ ךרדבו

 הטושפה המישמל ףסונב ,(501. םינותנ ידסמכ

 .םיצבק תוריש לש

 ךותבש תמב קמעתת אל סא

 תרשלש תולגל לולע התא ,לדגמה

 ךלש שדחה

 טרקוריב לש הדובע רסומ שי

 .תיטסינומוק הנידמב

 וקה ,םיבר םישמתשמ תרשל תלוכיה תניחבמ

 ייסיתרש רפוסייל הריקסב םיתרשה ןיב דירפמה

 םיקקזנה תוחוקל 80-ל 60 ןיב םש-יא אצמנ

 םישמתשמה רפסמש בל סש .תינמז-וב תורישל
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 -מה תוחוקלה רפסממ הברהב ןטק תינמז-וב

 יולת םירפסמה ינש ןיב סחיה .תרשל םירבוח

 תסנכה תווצ .הדובעה תביבסבו סושיב ןבומכ

 יפ תרשה תא סימעמ הלודג הרבחב תועונתה

 -וקב םיבשויה ,םילהנמ לש המוד רפסממ המכ

 יצבק תרבעה .ומצע ןיינב ותואב תונוילעה תומ

 רתוי הברה תהשה תא סיסימעמ לוקו הנומת

 -יש בשחמ ןכל .םירצק םיירמונאפלא םיצבקמ

 -חת 100 םע תונדלק תקלחמ תויעב אלל תרש

 וידוטס תוריש לש לטנה תחת ערכי ,הדובע תונ

 .תונחת 20 סע היצמינא יטרסל

 תפדעהל | ,םיירקיעה | םיטנמוגראה דחא

 תודימעה היה ,םיבר םימושיב ייםיתרש-רפוסיי

 אל הריקסב סיתרשה .הלקת יאנתב תרפושמה

 תוריתיה תוכרעמ תא םיללוכ

 םיתרש-רפוסה תא תושועש ,אםכטאשא6צ)

 ךפוה הזה ןורתיה לבא .ךכ לכ םירקיו םינימאל

 תסריג תא הפשח לבונש זאמ ,יטירק תוחפל

 תחת .(571-3 הסריג) אטוו/ג6 לש יילשכ-לאי"

 -תה ידי לע טושפ תוריתי תונבל ןתינ וז תכרעמ

 תרשה דוע לכ .דחא םוקמב םיתרש ינש תנק

 -חא בקוע ינשה תרשה ,ונקיתכ לעופ ייךילומהיי

 הרוצב םיצבקה דסמב םייונישה תא ףקשמו ויר

 א6ו\/ג6 ,לפונ ןושארה תרשה רשאכ .תיביספ

 בשחמל תורישה תושקב לכ תא תבתנמ 3

 .ורותל תונלבסב הכיחש

 הריקסב יו ימ

 -בה ןוירטירקל ונעש ,םיתרש 9 ונרקס ונחנא

 .םינחבמב ףתתשהל ונמזוהש 15 ךותמ ,הריח

 תללוכה םייירפוסייה תגיל תא ןאכ ואצמת אל

 -וב .דת6סז6-ו 56ףטסחו, ?87|!גת ,[\6([זגו6 תא

 -הה לע הרתיווש ,מבי איה התורדעהב תטל

 -רודמ רבעמ לש הזאפב איהש םושמ ,תופתתש

 קיתווה תרשה ,הרבחה יגיצנ ירבדל .רודל

 היהיש ,שדח תרשמ עויס לבקל דמוע 5

 או64 קיפא .םידבעמ תבורמ הרוצת לע ססובמ

 -יתה ותופידע תא ןיגפהל זא לכוי מבי לש

 .₪184 קיפא לע תיתרוא

 םיססובמה םיתרש העשת סע ,ןכ סא ,ונרתונ

 -צל תומאתה סע לבא ,ייתיטרדנטסיי הרוצת לע

 -יד ,דחוימב .םיצבק תוריש לש םידחוימה םיכר

 -יד סע וקפוס סבור .לודג ןורכזו חפנ יבר םיקס

 תפ11-מ ץוח ,טייבהגיג 2.4-ל 1.2 ןיב םיקס

 יאנת רוציל ידכ .408-מ תוחפב הקפתסה אלש

 סינרציהמ ונשקב ,רשפאה לככ ,םימוד ןחבמ

 -יסא תעבטיי יסיטרכ 4 םע םיתרשה תא קפסל

 ראותב וכזש ,א/ג כס 5א18ד 164 גוסמ ''ןומ

 ךרענש האוושהה ןחבמב ייסיכרועה תריחביי

 .199? רבוטקואב

 םירחא םיסיטרכ קפסל ופידעה םינרצי השולש

 -עה לטיגיד ,ןאטוזה6א יסיטרכ הניקתה קפמוק -
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 תוריש ללוכ ןכ

 תונימאו החטבא

 ו ו

 תרושקת תקופת

 ונתרדגה לע הנועש הצובקה

 26 ססובמ םיצבק תרשל

 תרש שמשל דועיהש ,ךכב תדחייתמ

 יביכרמ לכב אטבתמ םיצבק

 הלכו סאה חולמ לחה ,ןונכיתה

 .סא/0תץ קספמב

 קאסדפסא תא הפיד

 .01160או

 תא דרקפ טלויהו

 תא תורבחל ונראשה ,יזכרמה דבעמה אשונב

 -יא לש תוריהמה תואסריגה יתש ןיב הריחבה

 דבלמ ,םיתרשה לכ .א2/66 וא ₪א/50 ,לטנ

 תא תוחפל ועיצה ,קפמוקו לטיגיד לש םיינשה

 ידי לע ,םינותנה דסמ תנגה לש תיסיסבה המרה

 -הב האר) 841 1 תרוצתב ריתי םיקסיד ךרעמ

 סיקתוע ינש תקזחא תרשפאמ וז הרוצת .(ךשמ

 יתלב םיקסיד ינש לע ,ליבקמב \בוק לכ לש

 ,ןושארה קסידב הלקת לש הרקמב .םייולת

 קסידה לע ולש (או₪508) ייףוקישייה שמשמ

 .לוביגל ינשה

 :עיתפהל בחר אוה םיתרשה לש םיריחמה חווט

 רמולכ ,16,800-מ רתוי דע רלוד 6,300-מ תוחפמ

 ריחמ יסחייי תלבט לע רוויפהו ,1:2.5 לש סחי

 .םאתהב לודג אוה ייםיעוציבל

 -יסה ךרד םיתרשה תא ונצרה םייעובשכ ךשמב

 27-ב וכשמנש ,רשוכ ינתבמ לש תכרפמ הרד

 תא ונייש הרדיסה ךלהמב .דחא לכל תועש

 ,םידעצב תינמז-וב םיליעפה םישמתשמה רפסמ

 ( 1א/512א) םיצבקה לדוג תא ,120 דעו 8-מ

 תשרה לכה ךסב .612/4א) סיקולבה לדוג תאו

 -רט 3-מ תוחפ אל םינחבמה ךלהמב הרביעה

 סינותנה חפנמ רתוי - (טייבהגמ ינוילימ) טייבה

 ךשמב ,הפייעל הסומע תימוקמ תשרב סרוזש

 .המלש הנש

 -שמ רתוי ,יכ !ליינה םינחבמה לכמ ונדמל המ

 ,המרופטלפה ידי לע תעבקנ תרש לש תלוכיה

 -כה ידי לע ,רמולכ ,הרוצתה ידי לע תעבקנ איה

 -חמ .וב ונקתוהש םיקסידה ךרעמו םיסיטר

 לש םינוש םיטקפסאב וטלבתה םינוש םיבש

 קפמוק לש קזספוקתוג 486/66 ,לשמל .םינחבמ

 ולש דבעמה לבא ,סנמא םיינוניב םיעוציב גישה

 .יברימה סמועה לובגל עיגה אל ללכ

 ,תאז תמועל ,לד לש 46655/25/ ץסאז[ן6-ה

 -הה ול התיה רשאכ סיינזאמה תופכ תא הטיה

 -הו לודגה םיקסידה ךרעמ תא לצנל תונמדז

 -ישה ןונכיתב טלב 481 לש בשחמה .ולש ריהמ

 דחא היה אל הז ונובאדל ךא ,ןובנה הדל

 -מה תומשהמ השולש .ןחבמל םינוירטירקה

 - דרקפ טלויהו אמ6 ,לטיגיד - הישעתב סידבוכ



 םידליל תינכת - תריח זג 0
 (ח.ש) הרדס - קוחר בורק 0
 תוקד 15-ב סלועל ביבסס 5
 "לס יסגאב לש הרובחה" טט 0
 ץזגפ - א84-ב עובשסה 0
 ירפ סרוי - םיחרואה תדר
 הריטאס תינכת - תבש תלבק 0
 "יתוכלסה עפוסה* :לשייפס 0

 'ג קלח-
 קורה לוק 5
 "הטרח* :טרס 5

 יכל 7
 לארשי בוט רקוב 0
 תינוידב הרדס - ערב 0
 תיברעב תוינכתה - עקרסה לוט 0
 תילננאב תושד 0
 יברט טרס 0
 תיברעב תושד 0
 ןהכה רודיבא ברה - תבש האב 0

 תיעובש תינכת - תוברת זמוי 5

 זסוי 0

 הכיר הגוצה קרפ תורגסמ ו .- כ --- ה המה

 ]פר 8

 \בוק

 ו כ
 5 ו-5 ב | ב ב ב

 (ח.שנ "תידימתה הדירפה"
 - סיללכהו סיקוחה זי 5

 תינויזיווקט המרד
 הידמוק - חארב יפרס 5%

 "ןודתלל סיעסונ סיתיפסה*
 רקסיסנרפ ןסס" הלועפ - רטנאה 0

 (ח.ע) "הבהאב
 המרז - ולרטוו תחת 0
 הלועפ - רסוס קלחס ימאי 0

 "הדינב"
 דוק" המרד - לוסתאל עט יי 0

 +ח.שנ "דחבכה
 "ןוינחה" הידסוק - דלפנייס 0

 וחש

 תרגסמסב הרפוא - ודאקיס 0
 תוכרעמ יתועב הטרפוא "ובארב*
 תראתפה ,ןבילאסו טרבלינ תאס

 ך

 בוהאלו 7 2.2 זפוט ודוד סע - עובש ףוס 2130 | |<
 (הינטירב ,1951) סנ סירוי סה" :טרס 5%

 כ "סיטוסב

 ושדומעו

 השדחה הרוטנ)

 המרזזס 8 ל 6 -
 צא

 תדוכלפב הבהא 5
 ב"הרא ,8

 תשנרס הטרד דס |( סצש
 חל אצניה חי

 [ש/ת0סזט5 - ל
 ...םילילמת דבעממ רתוי ךירצשכ
 לכו ,םינותנ יסיסב ,םינותיע ,םירפס ,םיגולטק ,םיטקפסורפ לש תיתוכיאו תיעוצקמ הקפה
 .סופד םדק ,םיעבצ תודרפה ,עבצ תונומת דוביע ,תושימגו קויד , שונא תסדנה ,בותכ רמוח

 טסקט יריתע ,תובכרומ סופד תודובע עוציב תרשפאמ הרוטנו
 השדחה הסריגה .ההובג תוכיאבו ,תוריהמב ,תולקב ,תונומתו
 ,הקירס םירשפאמה עבצב לופיטל םידחוימ םילודומ תללוכ

 | הרוטנו .סופד םדקל םייעוצקמ םיעבצ ינוקיתו ,הנומת דוביע
 טלפו םיעבצ תודרפה תרשפאמש תירבעב הדיחיה הנכותה איה
 .(00%תכימת םע) דחא םליפל תונומתו טסקט לש 051
 לופיטהו שונאה תסדנה םוחתב םיבר םירופיש תללוכ השדחה הרוטנו
 רתויב החונה כ -ה תנכות"-כ 1ח1סועסז!6 ןיזגמ י"ע הרתכוהו ,טסקטב
 ןתינ ,םירחאו הלא םירופיש תוכזב "וא/':גתשסושפ תוכרעמב דומיללו הלעפהל
 ללוכה .הלעפהל חונו ללכושמ םילילמת דבעמכ םג הרוטנוב שמתשהל
 .דועו יטמוטוא ךסמ לוגלג ,"ףלחהו שפח" ,םייביטקרטניא םילגרס
 לש תיביטקרטא הליבח תקסיע תללוכ הרוטנו לש שסושסוכה\ -ה תליבח
 תורשקתה תרשפאמה \/6ח1טו'ג 128180886 תא תונמל רשפא ןהנב .תונכות
 הרוטנו תאו ,םינותנ ידסמ לש בחר ןווגממ סייב הטד ינותנ לש הקפהו
 ינוקית ,הקירס תרשפאמה תמדקתמ הנומת דוביע תנכות - \ו6סזס
 .תונומתל עבצ ידוביעו םיביהרמ םיטקפא תריציל םירטליפ ןווגמו םיעבצ
 .תוינועבצ סופד תוקפהל ללוכ ןורתיפ ןתמל

 2% זו

 ההובג תויביטקודורפ תלעב הנכותל תבשחנ הרוטנוה
 .םיבכרומ םיטקפסורפו ,םינותיע ,םירפס תוקפהב דחוימב
 םירוט לש בר רפסמ םיללוכה םיפד התועצמאב בצעל ןתינ
 הקסיפ תונונגס תללוכ איה ,טסקט רושריש םע תורגסמו
 בוציע םירשפאמה תויעוצקמ תויפרגופיט תועיבק ילעב
 םילימ תורוש ץיב חוויר תעיבק ,לאמשו ץממי דומעל דרפנ

 ןכות ,תומויסו תורתוכ ,םירוט ןוזיא ,םיפדו םירוט הקסיפ תוריבש ,תותואו
 .םייעוצקמ םילכ לש בחר ןווגמ דועו ,םיניינע
 וז הטיש ,(021.- ב הכימת תללוכו /גמשסוא5 תחת תדבוע הרוטנוה
 ןהמ ריבעהלו תופסונ הקיפרג תונכות םע תינמז וב התוא ץירהל תרשפאמ
 הרציש הנכותל הנומתה ןיב "םח" רשק תרימש םע - שקמ תציחלב םינותנ
 .התוא
 לש םינווגמהו םיברה תונורתיה לע ךל ריבסהלו ךישמהל וחמשי טקפמיאב
 :ומכ תופסונ תויתוכיא תונכות לע םג הרוטנוה

 .השדח הסריגב תמסרופמה הקיפרגה תנכות - ! 4 הסריג ורד לרוק

 .ק00-ל שוטניקממ הרבעש הקיפרגה תנכות - דנהירפ

 .ק6--ל שוטניקממ הרבעש הנומתה דוביע תנכות - פושוטופ

 מ"עב םיבשחמ תוכרעמ טקפמיא
 03-5250516 סקפ 03-5289121 ןופלט 63568 א"ת 64 רקסניפ
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 לודיג תויורשפא

 הר רש טוט

 תונימאו החטבא

 תרושקת תקופת

 ישארה דבעמה לוצינ

 ינחבמב םינורחא תומוקמב קפתסהל וצלאנ

 בוט םוקמ וספת 41:8-ו 4055 וליאו םיעוציבה

 ,לכ ךסב .ריחמב ןהו םיעוציבב ןה ,עצמאב

 םיעוציבב טלבתה 2מאחזנ גוג לש 2-51

 -מו - "סיכרועה תריחבייב ותוא וכיזש - םילועמ

 .רתויב ריבס ריח

 םינומטמו אוז ,םילפיד

 -בב תרש לכ לש םיינושארה םירטמרפהו רחאמ

 32 ,אזס יסיטרכ 4) וניתושירד יפל ועבקנ הניח

 -ונ םיעוציבב םירעפה ,(וייכו ןורכז טייבהגמ

 ךרעמ תרוצתב םילדבהמ רקיעב ,הארנכ ,םיעב

 תוליעיה םיכרדה תחא יכ ועדי ןמזמ .םיקסידה

 איה ,םיצבק תרש לש הדובעה תצאהל רתויב

 -מב הברנש לככ .םיקסידה יננוכ רפסמ תלדגה

 ןכ ,הביתכו האירקל םייאמצעה םישארה רפס

 םירצה קובקבה יראווצמ דחא תא ביחרהל לכונ

 לש אישה בצקש תורמל .סינותנה עונישב רתויב

 5 דע 2-כ) ידמל הובג אוה קסידהמ םינותנ ףרפ

 .הברהב ךומנ עצוממה בצקה ,(הינשל טייבהגמ

 -בב םינגרואמ קסידה לע םינותנה יכ חיננ םא

 הרויפ םיצבקה תכרעמו טייבוליק 4 לש םיקול

 -וצב קסידה ינפ לע בוק לכ לש םיקולבה תא

 שבוג אלש קסידל תינייפואה ,תיארקא יצח הר

 -יק 512 לש ץבוק יזא ,םייעובש הזמ שדחמ

 .םישוג םירשעכמ עצוממב בכרומ היהי טייבול

 12 תוחפל) שאר תוזהב ךורכ שוגל שוגמ רבעמה

 12-כ דוע) קסידה לש דחא בוביסו (תוינשוננ

 תוחפל ךשמת בוקה תאירק רמולכ .(תוינשוננ

 1993 ינוי לארשי 6

 תוריש ללוכ ןכ

 לש םינותנ תרבעה בצק ונל ןתונש המ הינש יצח

 .הינשל טייבהגמ 1
 ילמיטפואה הדובעה בצקמ יצחכ אוה הז בצק

 -נה םיפרגב םיאורש יפכ .דיחי אז6 סיטרכ לש

 -תל ונעגה םיילמיטפואה םיאנתב ,רמאמל סיוול

 -גמ 7 ךרעב) הינשל תויביס הגמ 55 לש הקופ

 תרש לש תלוכיהשמ רתוי

 איה ,המרופטלפה ידי לע תעבקנ

 ,רמולכ ,הרוצתה ידי לע תעבקנ

 ךרעמו םיסיטרכה ידי לע

 .וב ונקתוהש סיקסידה

 ךומתל ידכ .אז6 יסיטרכ 4 סע (הינשל טייבה

 ישאר 8-כ ליעפהל קסידה תכרעמ לע הז בצקב

 תויסיסבה תויגטרטסאה יתש .ליבקמב האירק

 -בה לוציפ ןה םיקסידה לש ליבקמב הלעפהל

 ןמזבש ךכ ,הביתכה ןמזב םיקסידה ןיב םיקול

 םיקולבה תא םיארוק םישאר רפסמ האירקה

 ,קסיד לכ לש תיאמצע הלעפהו ,היצזינורכניסב

 היולת יתלב המישמ עצבמ האירק שאר לכש ךכ

 דיקפת שי קסידה ןומטמל ,הרקמ לכב .םירחאב

 ןורכז אוה קסידה ןומטמ .תרשה תקופתב יטירק

 האירקה ישארל א[6-ה יסיטרכ ןיב ץצוחה א

 םע .ולש יברימה בצקב דחא לכ ליעפהל רשפאמו

 םג םישמשמה) האירקה ישאר ליעי קסיד ןומטמ

 -ולב תורדס לע ףיצר ןפואב .םילעפומ (הביתכל

 קולבמ תיטסכוטסה תונצפקה אלל ,תוכורא םיק

 יסיטרכ .תויארקאה תורישה תושירד יפל קולבל

 סישקובמה סינותנה תא וז ךרדב סיאצומ א16-ה

 ףולשיש קסידל תוכחל ךרוצ אלל ,א/גא1-ה ןורכזב

 .םתוא

 תויועטל סרוגו שיגר אוה קסיד ןומטמ לש אשונה

 תגא!ןורכז םיאשונ םיקסידה ירקבמ סיבר .תובר

 ןומטמ שמשל ודיקפתש ,4א| דע 5126) לודג

 םירקב .תכרעמה יקלח ראשב יולת יתלב קסיד

 הלעפהה תכרעמ לש תונויסנהמ םימלעתמ הלא

 שומיש ידי לע ,ייילאוטריווי קסיד ןומטמ רוציל

 לש האצותה .ומצע בשחמה לש אאו-ה יפדועב

 יפכ) ייהרמוחה" ןומטמ ןיב ,תידדהה תומלעתהה

 "הנכותהיי ןומטמל (רקבה לע ןומטמל םיארוקש

 ,(הלעפהה תכרעמ השועש המל םיארוקש יפכ)

 דחא םע ךכב וניזח ןכאו - תינסרה תויהל הלוכי

 -הה תכרעמ .םינחבמב םירקי רתויה םיתרשה

 ,1א6וש/גש ,םינחבמה תא ונעציב היתחת הלעפ

 ןומטמכ בשחמה לש ןורכזה לוצינב ידמל הליעי

 ןורכזב םינחבמל ודייוצ ,םיבשחמה לכ .קסידל

 הקופתה אישבש ךכ - טייבהגמ 32 - בידנ א

 -ןממ האצקהב הכז שמתשמ לכ (םישמתשמ 40)

 .קסיד ןומטמל או טייבוליק 600-כ לש תעצ

 \בוקהמ לודג שמתשמל ןומטמה לדוגו רחאמ

 תשוואגס הגישה 612%6) הקידב התואב ינקיתה

 -טמ ידי לע גישהל ןתינש יברימה רופישה תא

 -המ ערג קר רקבה לע הרמוחה ןומטמ .ןומ

 1א88-ל הנוש ץבוקה לדוג רשאכ םג .םיעוציב

 אל בוש ןכש ,הקופתב תיטסרד הליפנ וניאר

 -פה סיצבקה לכ תא קיזחהל א6ו\/ּג6 החילצה

 .84או-ב םיליע

 תוקרי ראשו הגוס, 5 שס

 -יד ךרעמב ושמתשה ןחבמב םיתרשה תיברמ

 לש תובית ישאר) ₪41 גוסמ ריתי םיקס

 תחת .(460טת6גת6 3 0[ 1ת6אק6חצומ6ס 65

 תלעפה לש תוטיש 5 תופפוטצמ 8/1ש חונימה

 םיעוציב רופיש ךרוצל ,ליבקמב םיקסיד רפסמ

 "ףוקיש" תוללוכ תוטישה .תונימא רופיש וא/ו

 לש ליבקמב הביתכ רמולכ - (או0זא0)

 ,יוביג ךרוצל םיקסיד ינש לע םינותנ סתוא

 - סיקסיד רפסמ ןיב בוק לוציפ - ד וקזאס

 - (800) תואיגש ןוקיתו רותיא דוק תפסוהו

 -רמ םיבשחמ לש 8%! ןורכזב לבוקמל המודב

 םיקסיד רפסמ ליעפמ דיחי 841 רקב .םייזכ

 תא בברמו ליבקמב (812-ה תטישל סאתהב)

 -וק םרזל ,קסיד לכמ סיעיגמה םינותנה יפטיש

 לש 84א-ה) ןומטמה ןורכזל ןזומה ,דיחי יטנרה

 .(ללכ ךרדב בשחמה
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 בשעחמה יגצ

 הלש בשחמה יגצ ןווגמ תא לארשיב הגיצמ ינוס
 .20"-ו 17" 14" :םינוש םילדג ₪
 .ינוס לש תידעלבה ןורטינירטה תיגולונכט ₪

 .1280 א 1024 דע :דחוימב ההובג היצולוזר ₪
 .םלועב הבוטה עבצה תוכיא ₪

 םייפוראה םינקתב םידמועה םידיחיה םיגצה ₪
 .וקח2 - הנירק אשונב רתויב םירימחמה

 .הנירק תעינמל ךסמב ךרוצ ןיא
 .ןיעה תופייעתה תענומ - תורחת אלל הנומת תוביצי ₪
 .ינוס לש בשחמה יגצל ידעלב - האלמ תוירחא םייתנש ₪

7 
 מ"עב רחסמל תינורטקלא הרבח ראפשי רא 9 0

 03-5142233 'לט ,ביבא"לת 9 םעה דחא 'חר  לארשיב ינוס תורש
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 תוגציימ ז דע ג תויתואה .(חגזפ) 'םילוז םיקסיד לש םיירת* םיכרעמ'' לש תושיגה שמח

 רפסמ .םירוטקס תמר וא םיטייב תמר ,תויביס תמרל סחייתמ לוציפהשכ ,םינוש םינותנ

 שומימל םישרדנה סיננוכה רפסמ לש קייודמ גוצי* הווהמ וניא תומרגאידב םיקסידה

 .לעופב הטישה

 ירקבמ תובהלתה וליג אל תוינרציהמ םייתש

 לודג דיחי קסיד ןיקתהל ופידעהו תגנס

 ,דיחי ןנוככ תלעופה םיקסיד תצובק וא ,(81מת)

 -נש יפכ ,(414 51%121א0) סינותנ לוציפ םע

 לטיגיד הלא ויה .א6ו\\ג ידי לע הנכותב השע

 8180 תיגטרטסא שומימב םילדבההו קפמוקו

 -וק .הינשל תחאמ דואמ תונוש תואצותל ואיבה

 -יג יצח לש םיקסיד 4 תרשב הניקתה קפמ

 -מב סתוא ליעפהל לגוסמה רקב םע טייבהג

 ןיב תירטמיס הרוצב לצופ ץבוק לכ .ליבק

 המוד סינות) בצק התיה האצותהו םיננוכה

 לש המוד רפסמ סע ]פס ירקב ועציבש המל

 לטיגיד ,תאז תמועל .(8410 5 לשמל) סיננוכ

 קר וחפנש קסיד םע 108 לש קסיד הגוויז

 -וכה תולעה תא רעזמל ןויסינב הארנכ) 24588
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 -ומח העיגפל סרג ןוזיאה רסוחו (תרשה לש תלל

 לטיגיד לש תרשה ,ללכ ךרדב .םיעוציבב הר

 -מב סוקמב רוטב ויתומישמ תא עצבל ץלאנ

 .םינחבמה תואצותב רכינ רבדהו ליבק

 םיעוציבה תא הבירקהש ,לטיגידל ידגנה בטוקב

 אל עפ11  הניקתה ,ךומנה ריחמה חבזמ לע

 קסש6ז[ות6 תרשה .תרשב טייבהגיג 4-מ תוחפ

 ,קסידל השיגב המישרמ תלוכי הארה םנמא

 -מה רפסמ רשאכ הרזומ תוגהנתה ןיגפה לבא

 -ישה תושקב סמוע תחת .40 לע הלע םישמתש

 הדרי הקופתהו קתשמ לובליבל סנכנ אוה תור

 -וז םיכרעמ לש םיעוציבל תחתמ לא ,תוריהמב

 רתויב רקיה היה לד לש בשחמה) הברהב םיל

 סקודרפה .(רלוד ףלא 14-ל לעמ ,םינחבמב

 תרושקת תקופת
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 ישארה דבעמה לוצינ

 עטז1-ש ןובשחב םיחקול םא רתוי דוע טלוב

 לטיגיד תרצות םיקסיד 4 הלש בשחמב הניקתה

 .1ו> תרצות עברו קסיד הניקתה לטיגיד וליאו

 -יצה ךכ לכ אל לבא ,הלוז תויהל התסינ לטיגיד

 -הל התסינ לדו ,הכומנה הגילב דדומתהל החיל

 הלעמ ריחמה םא וליפא ,םיעוציב ןורתי תואר

 -סא ורחב אל ןהיתש .החרוכ לעב הגיל התוא

 םיכרועה תריחבב הכוזהו תנזואמ היגטרט

 -לתב תפומ התיה הלש הרוצתהש ,טינז התיה

 .ןזואמ ןונכ

 ןומיטא חעבמ חשר ימאתמ

 םיצבק תרשב ינושארה קובקבה ראווצ ,רומאכ

 -שה לכב 8154) תכרעמה קיפא ןיב רוביחב אוה

 תעבט) תרושקתה תשר ןיבל (הריקסב םיתר

 לש םיהובגה םיסמועב .(ונלש הרקמב ןומיסא

 תעבט לש היגולופוטה החיכוה ןחבמה יאנת

 -הל .טנרתא תשר ינפ לע הנורתי תא ןומיסא

 תרשה לש החבשהה ליגרת תרגסמב ,םכריכז

 יברימה םסינותנה בצק ,םדוק ןויליגב ראותמה

 תויביס הגמ 8 דע 7-ל עיגה טנרתא סיטרכ לש

 -צה ונחנא ןומיסא תעבט יסיטרכ 4 םע .הינשל

 הגמ 55-כ לש ללוכ סינותנ בצקל עיגהל ונחל

 רשאמ םיילפכ טעמכ רמולכ ,הינשל תויביס

 .טנרתא יסיטרכ 4 לש הקופתה

 אוס יסיטרכב ךרוצה ,לדג סמועה רשאכ

 תוילמיטפוא תורוצתב .לדגו ךלוה ייםימכחיי

 ונלש רחבנה ןומיסא תעבט סיטרכב שומישו
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 םינטק םידמימ
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 תינועדח היגולוננט תולעב 1%9000 תרדסמ רזיילה תוספדמ

 .םישעמתשמ לש בחר ןווגמל תונועה תוידוחי תונוכתו
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 הלב היפה 6 הקדב םיפד ִפ הקדב םיפד 16

 .הלועמ הספדה תוכיא + .ןבוציעב תויטקפמוק %

 .רורבו ללכוועמ הלעפה גצ % .תומיאת יגוס 5 4

 .ריינ תנזה יכרד ןווגמ + .הקוזחתבו הלעפהב חולק %

 .(םיוק 52 03-6954126 .לט ,תוריש 'חמ ,11 ינימינב :ביבא לת מ"עב וקלאר ונכט /

 02-389352 ,02-38307 .לט .ךורב רוקמ .ת.א :םילועורי 31/05 ינאובי
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 םיעוציבה יקדב/
 .הקופת -

 הלדג הקופתה
 םיילפכמ רתויב
 םילייןגמ רשאב
 5%-מ קולבה תא

 .טייב 4א-ל
 תאו תמועל
 לדוג תלדגה

 רבעמ םיצבקה
 ןורכו לש הנמל
 שמתשמל ןומטמ
 הדח הדירי תרד

 .םיעוציבב
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 זוחא 22-כ ךרצ תשר סיטרכ לכש ,ךכל ונעגה

 -שה םיסיטרכ עברא .דבעמה לש טרסה בחורמ

 לזכרמה דבעמל ילמינימ המישנ חווהמ קר וריא

 -קת וא הספדה לשמל) םירחא םידיקפת עצבל

 -וג התיה ישימח סיטרכ תפסוהו (ו/4א תרוש

 "םישפטיי א[6 יסיטרכ .םיעוציב תכיעדל תמר

 ינפל הברה היוורל תרשה תא םיסינכמ ויהיה

 רפסמ יינפל ונכרעש תשר ימאתמ תריקסב .ןכ

 טילשיי וניאש !א16 סיטרכ יכ אצמנ תונויליג

 לכ תא שידקהל דבעמל םורגל לוכי ייקיפא

 סיטרכ .דיחי תרושקת ץורע לש תורישל ונמז

 -אב הטילשה תא ומצע לע חקול ייקיפא טילשיי

 ררחשמו םסינותנה תרבעה ךרוצל ,תכרעמה קיפ

 -בש תורוצתב .םירחא םידיקפתל דבעמה תא

 דבעמה םע םיסיטרכה תעברא ורחתה ,ונקד

 האצותה .םיוושכ קיפאה יבאשמ לע יזכרמה

 -תה תא םיראתמש סיפרגה ןיב ,ןוימד איה

 לע 670-ה לוצינ תא םיראתמש םיפרגל ,הקופ

 -שה ,דרי הקופתה בצק רשאכ .םימאתמה ידי

 וילע ופכנש תולבגמהמ יזכרמה דבעמה ררחת

 -מה קיפא לע םימאתמה תוטלתשה ידי לע

 .תכרע

 סיטרכב ןהלש תרשה תא ודייצש תורבח יתש
 -ות וגישה ,אק-ו קפמוק ,למומהמ הנוש תשר

 ןאכ םינייצמ ונאש םירפסמה

 םילוכי םיוולנה םיפרגבו

 .יירתויב עורגה הרקמבייכ בשחהל

 םיעוציבל תופצל ןתינ ,לעופב

 לש לופכ רפסמ םע םימוד

 .תינמז-וב םישמתשמ

 לש סיטרכה .םינחבמב ןיטולחל תונוש תואצ

 ךרע הוושכ ומצע תא חיכוה ,אסוח6א ,קפמוק

 ךכב ידוחי ןורתי ול שיו א/גפ05 לש םיסיטרכל

 תמועל .טנרתא תותשר םג תרשל לוכי אוהש

 הניקתה סתוא ,01100%| לש םיסיטרכה ,תאז

 סע תומיאת יא תיעבב ולקתנ ,הלש תרשב זק

 עקש יזכרמה דבעמה ךכמ האצותכו םירביירדה

 תשר סיטרכ סע רבכ לוצינ זוחא 100 לע סמועב

 העברא סע ותוא ליעפהל היה רשפא יא .דיחי

 -כל םימאתמה תא ונפלחהש דע ,א16 יסיטרכ

 -יב ןיגפה אוה זאש ,א/גכ605מ תאצות םיסיטר

 .סיינוניב םיעוצ

 יזנרמה דבעמה לקשמ

 -בק תרשב ,יכ תרמוא תילנויצנוונוקה הנובתה



 !הדובע תביבס לכל המיאתמ - חס 18561061 4 תוספדמ תחפשמ

 ,םיהדמו שדח הספדה טרדנטס העבק 40 1.8596( 4 יעיברה רודהמ רזיילה תספדמ

 ,השעמל ,הלעמה (4₪1) תידוחיי תומוקע תקלחה ,'ץניאל תודוקנ 600 דע לש היצולוזר בלשמה

 םיירבע םיטנופ ןוזגמו דחוימב ןידעו שדח רנוט ,רתוי דוע םיהובג םיכרעל היצלוזרה תא
 רודה ןמ ןלוכ ,תוספדמה תחפשמ לש ןפודה יאצוי הירושיכ .תרחא תספדמ ףאב אצמת אלש

 בטיה תובלתשמה ,הלא תוספדמב שמתשהל ,סלועב סינוגרא רתויו רתוי ואיבה ,יעיברה

 המיהדמ תוריהמבו סלועב רתויב תובוטה תואצותה תא תוקינעמהו ,הדובע תביבס לכב

 הספדהל ימלועה טרדנטסה - הקדל סיפד 8 [!ק [ 8501061 4 :תללוכ איהו הבחרוה החפשמה וישכעו

 יס.יפו שוטניקמ תברועמ הביבסל טפירקסטסופו הקדל םיפד 8 ,הס 6

 דחוימב יביטקרטא ריחמב רזייל תספדמ הקדל םיפד 4 !שדח ,מ |

 תרושקת תותשרל רוביחל תנתינ ,שדוחל םיפד 75,000 ,הקדל םיפד 17 !שדח ,חק | 85616 4 ב

 ,תרושקת יסיטרכו טפירקסטסופ תללוכ הקדל םיפד 17 !שדח ,!הק 1.8567061 4 סא

 !םלועב רתויב הבוטה הספדהה יהמו ,תמלשומ המאתה יהמ תוארל ןיינועמ
 אס לש םישרומה םיקוושמל הנפ

 0 ושש שדד
 ס6<הםבס

 םלועה תא הליבומה םיבשחמה תרבח . 04-303109 , 02-294462 , 03-5652252 :הממיב תועש 24 ,רסמלט וק ךתורשל

 ,03-5407570 יא.סא.וא ,03-5615156 וק-ותוא,03-5373986 דנלרטויפמוק 03-5612079 ךונ-ןינ,א:זכרמ ₪ 04-51421+ דנלרטויפמוק ,04-515777 ךונ-ןינ א:ןופצ ₪ :םישרומ םיקוושמ
 03-5615822 :רטיפוי 03-8950074 שדח דממ :שוטניקמ תביבסל ₪ 057-274819 יאטלא:םורד ₪ 53 דנלרטויפמוק,02-257238 לארה וגרל.םילשורי ₪ | ,03-5623461 םיבשחמ לארה

4% 

 (ןוסבקעי) ןהב רימט
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 לודיג תויורשפא

  עודג | תונימאו החטבא

 תרושקת תקופת

 ישארה דבעמה לוצינ
 ו כו

 להנממ רתוי טעמ קר אוה יזכרמה דבעמה סיצ

 םייתועמשמ םילדבהל תופצל ןיא ןכלו הקזחא

 .םינוש םייזכרמ םידבעמ םיללוכה םיתרש ןיב

 ונחנא .רתוי הברה תבכרומ ,ןבומכ ,איה תמאה

 -מה סידבעמה ינשמ דחא ונשרד הרקמ לכב

 486 :ק0 תענהל סויכ סינימזש רתויב םיריה

 םע ,יירדת לופכיי דבעמ וא ףרהגמ 50 רדתב ליגר

 ןורכו קשממו ץרהגמ 66-ב תוימינפ תולועפ

 .\רהגמ 33 בצקב

 -מכ שמשל ידכ 84א1 ןורכזב תרזענ אוג

 םינותנה תרבעה ,ךכמ האצותכ .קסידל ןומט

 אלא ,תכרעמה קיפאב תרמגנו הליחתמ הניא

 אל דיקפת ,ןורכזל דבעמה ןיב ,ימוקמה קיפאל

 םירשפאמ רתוי םיריהמ םידבעמ .בושח תוחפ

 -מב .ימוקמה קיפאה לע רתוי הריהמ העונת

 יעוציב ןיב דירפהל רשפא יא יכ ונאצמ םינחב

 םושמ הארנכ ,דבעמה גוס ךמס לע םיתרשה

 א2/66 לש ריהמה ימינפה דוביעה תונורתיש

 .א/50 לש רתוי ריהמה קיפאה ידי לע וזזוק

 הניחבב) הלאה סיתרשה תא ונוושה רשאכ לבא

 דבעמב םידייוצמה סיתרש םע (תילמרופ אל

 סיעוציבב זוחא 30 דע םירעפ ולגתנ 3

 ההזו ימוקמ קיפא ולש ,2א2/66-ל סחיב)

 תשהה תא ביחרהל ןנוכתמ התא םא .(0א/33-ל

 קקדות זאש ,םיינמז-וב םישמתשמ 60-ל רבעמ

 ןיקתהל ךילע ,א16 יסיטרכ 4-מ רתויל הארנכ

 -שה תלוכי םע םג יוצר ,ירירש 690 םע תרש

 .(ינש דבעמ תפסוה יייע וא םויטנפ דבעמל) החב
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 תוריש ללוכ ןכ

 -ומה א-ה ןורכזב אוה יתימאה לקשמה לבא

 -יגמ םיעוציבה ,ליעל וניארש יפכ .תרשב ןקת

 לבקמ יינמז-וב שמתשמ לכ רשאכ םאישל םיע

 אלמ בוק ליכהל ידכ קיפסמה ןורכז חפנ

 -עמ הז הרקמב .(ונלש םינחבמב 1א1 וא 5128)

 ןורכזל בוקה לכ תא הריבעמ הלעפהה תכר

 ,אאו-ה ךותמ השענ חוקלל רודישהו 8%1-ה

 -על לגוסמ תשרה םאתמש יברימה בצקבו ףצרב

 סיקדבנהמ ונשרד ונחנאש טייבהגמה 32 .דוב

 םישמתשמ 60-ב הכימתל ללכ ךרדב וקיפסה

 ליינה סמועל רבעמ םישמתשמ תפסוה .י'םידבכיי

 ונקדב רשאכ .םיעוציבב תיטסרד הדיריל המרג

 ק6 1.485 86חסהחוגזא תחת ןורכזה יעוציב תא

 ןויצ תרשהמ שורדל ךירצ התא יכ ונאצמ 0

 .הינשל תולועפ 10,000 דע 8,000 תוחפל לש

 תודבעמ לש א6ופ6ח6ה ינחבמ יכ רוכזל בושח

 -המ תולופכ תושירדב תרשה תא תוסימעמ 20

 אשונה יכ רמאל רשפא ,תיללכ

 תונטטח ינפמ תרשה תחטבא לש

 .םינרציה ידי לע יוארכ שגדומ וניא

 לעננ אל ללכ םיזראמהמ קלח

 ,םילוענמב םידייוצמ ןכש הלאו

 .תולקב הצירפל םינתינ

 המישמל המאתה
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 רזא הע קהה ]

 יבש = תונימאו החטבא
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 הלו : .תרושקת תקופת
 קו

 : ישאהרה דבעמה לוצינ

 םינייצמ ונאש םירפסמה .ינייפואה שמתשמ

 הרקמבייכ בשחהל סילוכי םיוולנה םיפרגבו ןאכ

 -וד םיעוציבל תופצל ןתינ ,לעופב .יירתויב עורגה

 .תינמו-וב םישמתשמ לש לופכ רפסמ םע םימ

 םייטמה עגה

 ,םידבעמה יעוציב תא תונדפקב ונחבש רחאל

 -חל ,תוינטטח תועבצאו גרבמב םישומח ,ונשגינ

 םייתועמשמ סילדבה ונאצמ .זראמה יכבנב רופ

 דחא לכ דוויז לש שומימבו םוכחיתב רתויב

 -בו "םילזרבייב שאר ולקת לא .םיתרשהמ

 -וויא תבייחמ הניקת הדובע תחטבא .םיררוואמ

 קפסו (סיררוואמ ינש ידי לע יוצר) ינדפק רור

 תתמב סייוניש לע תורבגתהל י'תוברזריי סע חכ

 יצרפמל תושיגנ תשרוד החונ הקוזחת .תשרה

 תרשה תא ךושמל ילבמ ,םיקסידה לש הנקתהה

 קלחב) יוסיכה תא ריסהל תנמ לע יונפ םוקמל

 אוה זראמה לש יתכתמה הטעמה ,םיתרשהמ

 -צה ינשמ הדובע חוורמ תשרוד ותרסהו ז) יומד

 סה ,תולעננ יוצר ,דצ תותלד .(הלעמלמו םידד

 תרשה תא חיטבהל סג ךירצ .יוצר ינונכית טרפ

 םיתיעל קרו רחאמ .תכמסומ אל תונטטח ינפמ

 ,ןקתומ אוה וב רדחה תא לוענל רשפא תורידנ

 םידילקה חול ,דצה תותלד תא לוענל ךרוצ שי

 לש הסנכהה יחתפל לעננ הסכמ ןיקתהל וליפאו

 .םיטקסיד

 -מה ןונכיתב תירוקמ הבשחמ העיקשה 2

 -הל לקש ךכ ,םילגלגב ותוא הדייצ איה .זרא

 .םילבס קיעזהל ילב סוקמל סוקממ ותוא ריבע

 ןוויכב םיעקתנ כפ11, לש תרשב םיסיטרכה

 -וממ םהלש םיירוחאה םירבחמהש ךכ ,יכנא

 , לדגמה זראמ לש ןוילעה חטשמה לע םימק

 אלל םיינוציח םירוביח דירפהל וא רבחל ןתינו

 יטטסא יוסיכ .תרשה ירוחאמ לא לוחזל ךרוצ

 גצמ .הרוחא םירבחמהמ םילבכה תא ךילומ

 תוטרופמ תכרעמ תועדוה גיצמ ןטק ילזונ שיבג

 תא הגיצה 451 .ןועשה תוריהמ תא קר אלו

 .םיתרשב וניארש רתויב ללכושמה זראמה

 תוריק ,גרבמ אלל םיקסיד וב ףילחהל רשפא

 -כה תא זחואש ,גופסב םינפבמ סידפורמ דצה

 תעינמל םילעננ םיחתפה ,םמוקמב סיסיטר

 לע םירמוש םיררוואמ ינשו תכמסומ אל השיג

 .יביסמה זראמה ךותב הכומנ הרוטרפמט

 תחטבא לש אשונה יכ רמאל רשפא ,תיללכ

 ידי לע יוארכ שגדומ וניא תונטטח ינפמ תרשה

 הלאו לעננ אל ללכ םיזראמהמ קלח .םינרציה

 -קב הצירפל םינתינ ,םילוענמב םידייוצמ ןכש

 -ומ אל םינרציהש רורב .לודג גרבמ תרזעב תול

 לכב יכ םיחוטב םהש וא ,אשונל קיפסמ םיעד

 תחת תרשה תא ביצהל סוקמ שי ןוגריא
 .הרימש

 תרשל םילוכ: הריקסב םיתרשה לכ ,םוכיס

 ה רת"]7כ חח //חח//מ₪₪ח/]נכ₪1כ1כ]נכ/31][/נ-קחנ 7'ז



 דחמ 50 סאפ סע אסא

 . 2 וי"

 - ו .תיתוכיאו הטקש הדובע

 ."תוכרעמ טרק" י"ע תוקוושמה תוספדמה רחבמ לש ירקיעה ןייפאמה הז

 ץמאדמא -ו אזאס11 8 6348א0א :םלועב םיליבומה תומשה בטימ

 .הספדהה יכרצ לכל תונורתפ ןווגמ "תוכרעמ טרק"לש גגה תרוק תחת םיקפסמ |

 .ףיצרו דידב ריינ לע הקדב מ"ע 16-ו ,10 ,8 ,6 ,4 לש תויוריהמב רזייל תוספדמ ימגד לש רחבמ |

 ,דרשמב תוכיא תספדהל םלשומ ןורתפ תונתונ עבצבו רוחשב עטפפ1.ש ]אז -ה תוספדמ

 .םילדגה לכב דידבו ףיצר ריינ לע

 .שכור לכ םיוולמ "תוכרעמ טרק"'ב יעוצקמה תווצה לש םיאלמ הכימתו יוביג
 / , 4 רו , / \ /( /-| 46 0 9 /" | ל % \ | ] . \ 7 |

 ור 7צוו\7+צ | - |! ₪ | שו"! כ מ . ווי ו. ו .

 / - < ו שוטסט קשאד
. - - 

 .ש"לצוהו םילילמת דובע תוכרעמ ,םייטפוא םיקרוס ,תונכות ,םיבשחמ ,תוכיא תוספדמ ,רזייל תוספדמ

 0375100320 .סקפ ,03:5100324 .לט ,61291 ביבא-לת ,29202 .ד.ת ,9 םעה דחא 'חר ,םולש לדגמ ןוינק
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 רפסמ רשאב
 לדג םישמתשמה
 ,הילוורה ףסל לעמ
 םיכעו'ז םיעוציבה
 .טפאל דע טעמב

 120 סע
 םישמתשמ

 18% לש םיצבקו
 ןמו ,לשמל

 עצוממה הנתמהה
 לובי תורישל

 10-מ רתוי תויהל
 .תוקד

8 

 לש הריבס המרב הלדוגב תינוניב הדובע תצובק

 סחי לש ןיינע רקיעב איה הלאשה - םיעוציב

 -נש םירצומהמ המכ .ילמיטפוא םיעוציבל ריחמ

 סומינימה תושירד יפל ובצוע הניחבל וחלש

 ריחמב רדהתהל םילוכ: ןכא םהו ונלש

 גתו המישרמ הרוצב ודייוצ םירחא .י'האיצמיי

 תריחב תא .תוחפ אל םישרמ סהלש ריחמה

 ולש ןורתפה תא בציעש למל ונתנ םיכרועה

 .ילמיטפוא םיעוציבל ריחמ סחיל

 םיכרועה חריחב

 26ח1וה לש בשחמה ,הריקסב םיתרשה העשת ןיב

 -יב לש בולישב בל תמושת ךשומ 2412 5565

 -טא ריחמ סע ,ןוירטירק לכב ,םיבוט םיעוצ

 דע 10-ב םיעוציב גישה אוה םינחבמב .יביטקר

 בורקב ךומנ וריחמ דועב ,עצוממל לעמ זוחא 5

 תא ןוחבל קימעתש לככ .עצוממהמ זוחא 20-ל

 .ויעוציב תא רתוי ךירעת ןכ תואצותה תועמשמ

 ,םיינויחה תיארקא הביתכ/האירק ינחבמ לכב

 רשאכ לבא ,תפומל המישמה תא עציב אוה

 עירכהל לחה סמועהו לדג םישמתשמה רפסמ

 -מה תיזחל ץרפ אוה ,םירחאה םידדומתמה תא

 20%-כ ריאשה תרשה יברימ סמוע תחת סג .ץור

 הספדה ןוגכ ,םירחא םימושיל ןועשה ירוזחממ

 הארנכ עבונ הזה ןורתיה .הבחר תרושקת וא

 .א/50 יבשחמ לש ריהמזו ימוקמה קיפאהמ

 טסובמ 2 5ח6ז-ה םג ,לטיגיד לש תרשה ומכ

 -מה .המצע לטעיא ידי לע רצוימה םא חול לע

 -יה בטימ תרצות ,תוכיא יביכר בוליש לש המג

 תורגב לע העיבצמו תכרובמ איה ,םלועב םינרצ

 -מו תולודג תורבח .26-ה קוש לש תמייוסמ

 תוכרעמה תא ביכרהל תושייבתמ אל תודבוכ

 תוכיא תורבח ידי לע ורצויש םיביכרמ םהלש

 -על תלעות סחי ןתי לכה-ךסש דבלבו - תורחתמ

 .ףידע תול

 תרהו'מ אל הוריחיה

 םינותנה דסמ יוביג חיטבהל הדיחיה ךרדה

 תוריש תקספה אלל ,רמולכ - יייתימא ןמוביי

 -יגה פייטל וקתעוה אלש םינותנה ןדבוא אללו

 סושיר ידי לע איה - ( הזכ שיו הדימב) יוב

 -מה .םייפילח םיקסיד לע םינותנ לש יירתוימיי

 דחאו הרקמב תורישה קותיש עונמל איה הרט

 ךישמהל זא הכירצ תכרעמה .יילפוניי םיקסידה

 -עמ וא יפוליח תרש ,יפוליח קסידמ תורישה תא

 םיכירצ ונחנא הרקמ לכב .םינותנ רוזחיש תכר

 סושיר יייע תומקתשהל עקרקה תא ןיכהל

 .(תפפטאפאאד) ייםיריתייי םינותנ לש שארמ

 -ימא תחטבאל סויכ רתויב תוירלופופה תוטישה

 םיקסידיי לש םיכרעמב ןה ,תוריתי ידי לע תונ

 אוה לוזכ רצומ לש רואיתהש ןבומכ .ייםילוז

 שמתשהל סוקמב .הרורב הנווכה לבא ,יסחי

 1993 ונוי לארשו 86

 תוריש ללוכ ןכ

 ההאפסהש ה=הפ/צעהוד=

 םפס | א; אפ 5
  םבכפ ₪ |( --ב

 םַפוו
= 

 זז בוא בו ד 6 /

 ו/ס דחחס טס ופטד (דומ 7165, 46 01008)

608015 6 6 

 וו 6

 ןיקתנ ונחנא ,לשמל ,1.208 חפנב דיחי קסידב

 -ונו דחא לכ טייבהגמ 400 לש םיקסיד העברא

 דחאו הרקמב ,רוזחישל םידוק םינותנל ףיס

 לכמ ,תילאידיאה היגטרטסאב .לפונ העבראהמ

 ,לפנש ,יעיברה תא רזחשל ןתינ םיקסיד השולש

 -נה חפנהו יביטקפאה חפנה ןיב סחיהש ילבמ

 סויכ לבוקמ .םזגומ היהי תוריתי קפסל שרד

 -מה ,תוירוגטק שמחב 841 תורוצת תא גווסל

 ןיא .אגזפ 5 דע 841פ 1 םילומיסב תונייוצ

 -הש םיקסידה רפסמל סשב רפסמה ןיב רשק

 .תדכלמ הרוצת

 הלעפהה תכרעמ תניחבמ ,הווהמ 8410 ךרעמ

 תעדומ אל ללכ תכרעמה .דיחי קסיד ,םיצבקהו

 םידוקה תפסותלו םינותנה לש יזיפה לוציפל

 -ולה דמימה ןיב היצמרופסנרטה .רוזחישלחישל

 ,תלצופמה תיזיפה תואיצמל דחוא דחואמה יג

 .דחוימה םיקסידה רקב לש וידיקפת ןיב תלפונ

[ 

 ![וסָחּהַטו15 קסז 51

 סיקסיד ךרעמ יכ רוכזל ךירצ תילכלכ הניחבמ

 לוצינהו לודג דיחי קסידמ רתוי הלוע םינטק

 :תוביס יתשמ) רתוי ךומנ ךרעמה תלוביק לש

 -הו םיצבקל יתועמשמ חפנ הפיסומ תוריתיה

 םירוטקס לש דבלב יקלח יולימל סרוג לוציפ

 לש החטבאה תמרו תוליצנה סחי .(רתוי םיבר

 םג .תורחאה לשמ םינוש תוירוגטקהמ תחא לכ

 המכ יפ הלוע 841פ יכרעמ לש דחוימה רקבה

 רקבה ,לשמל .ליגו קסיד רקבמ המכו

 ,רלוד 2000 טעמכ הלוע טןוזגפוס 1)ןוזג 45

 התוא לש םיטושפ םיקסיד ירקבמ 10 יפ םהש

 .הרבח

 סינותנה לש לוציפה ,תונימאה רופישל ףסונב

 לע ןיב ,םיעוציב רופיש רשפאמ םיקסיד רפסמל

 ,תיביס תמרב ץבוקה (5דחןקזאס) לוציפ ידי

 -צע םירוטקס שופיח ידי לע ןיבו קולב וא ,טייב

 ותועמשמ תיביס תמרב לוציפ .קסיד לכ לע יאמ

 .רחא קסיד לע הבותכ ,טייב לכב ,תיביס לכש
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 דבעמה לוצינ ףרג
 טעמכ ףלשמ
 תא קייודמב

 םייונישה
 רשאב .תקופתב
 לע םסחנ תרשה

 טמוע יל
 תובג םישמתשמ

 6ק0-ת ,י'זמ
 ךרוצהמ ררחתשמ

 תא תרשל
 .תרשוקתה

0 

10 [ 10 10 

 לצופמ קולב לכש ושורפ םיטייב תמרב לוציפ

 -וש םיקסיד לע םיאצמנ םיבקוע םיטייבש ךכ

 \בוקהש ותועמשמ םיקולב תמרב לוציפ .םינ

 ,הרקמ לכב .םינוש םיקסיד לע םיקולבל לצופמ

 םינותנה ימרז לכ תא ףוסאל אוה רקבה דיקפת

 חוקלה שקבמ ותוא ,דיחי סרזב סתוא ךורעלו

 השורפ יאמצע שופיח לש היגטרטסא .לבקל

 תושקב רפסמב תינמ - וב לפטמ רקבהש

 -יחל האירקה ישאר תא חלוש אוהו תוריש

 .וחא בוק רחא דחא לכ ,םישופ

 ,קסידהמ (בתוכ וא) ארוק דחא שארש ןמוב

 ךכ .םהלש ץבוקה תאיצמב םיקוסע ראשה

 .ךשוממה שופיחה ןמז ךסחנ

 -יד ינש .האלמ תוריתי התועמשמ זס 1 %

 רבד) סינותנה סתוא תא קוידב םיליכמ םיקס

 דחאה ,ו1:801%6- ייףוקישיי םג ארקנה

 -מב ותוא הבגמ ינשהו םישמתשמה תא תרשמ

 םייטירקה םינותנל תדעוימ וז הטיש .דומצ בקע

 1993 ינו: לארשי 6

 תוריש ללוכ ןכ

 6100018ָח6 01 001 118

 7 610001806 01 000 טו!/קוס

 םידייוצמה 6 יתרש לש תלוכיה

 רשאכ דחוימב תרהוז 81 יכרעמב

 םיקסידה תוכרעמל םתוא םיוושמ

 .םילודג םיבשחמ לש

 ---ך

 לש תוריתי ייסנקיי תאשונ איהו תכרעמב רתויב

 שמתשמ אוהש ךכ ןנכותמ רקבה םא .%

 תא ארוק אוה לשמל ,םיקתועה ינשב תינמז-וב

 לכ תאו דחא קסידמ םייגוזה םירוטקסה לכ

 ןתינ ,ינשה קסידהמ םייגוז אלה םירוטקסה

 .םיעוציבב יתועמשמ רופיש םג לבקל

 ידי לע םינותנ רוזחיש תטיש איה 1 2 4

 -ישה תונורקעל המודה ,תויביס תמרב לוציפ

 ספ

 קטז00ח18ַה6 01 0000 וולה זוסה

5-86 ₪ 8 

 טזס0ח1308 01 0%) טזוווקהזוסח

 -לא .םילודג םיבשחמב ₪41 תונורכז לש רוזח

 ףיסומ (₪00) ייתואיגש ןוקיתו יוהיזיי םתירוג

 -גל רשפא ןהמ ,םינותנ תלימ לכל דוק תויביס

 ,לשמל .הנקתלו תויביסה תחאב האיגש תול

 5 תוחפל ףיסוהל ךירצ תויביס 16 תב הלימל

 -יגש לש ןוקית רשפאל תנמ לע תוריתי תויביס

 תויביס 32 הכרואש הלימל .הדיחי תיביס תא

 -פל .האלה ןכו תוריתי תויביס 6 ףיסוהל ךירצ

 תולגל ידכ דחא תיביס דוע םיפיסומ םימע

 -לס יתשב האיגש לש םיבצמ (ןקתל אל לבא)

 ויהי ינייפוא 841כ 2 ךרעמב .תחא הלימב תויב

 תא םיאשונ 8 םהמ ,םיקסיד 12-מ תוחפ אל

 תא סיאשונ 4-ו םינותנ טייב לכ לש תויביסה

 אוה הז הרקמב תוריתיה סנק .א00-ה תויביס

 ידי לע ,סנקה הבוג תא ןיטקהל רשפא .%

 סא ,ליעל רמאנש יפכ .םיקסידה רפסמ תלדגה

 32 לע תויביס 32 לש הלימ לכ םילצפמ

 (194 ימעב ךשמה)
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₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪8 ₪ ₪ ₪ ₪ 

 ביבא-לת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 תילארשיה הרודהמה/ק6 אוג6421א8-ל שדח יונמ תנמזה

 ךיראת

 (תליאב חייש 84) חייש 98 - ריחמב תונויליג 10

 י (תליאב חייש 190) חייש 222 - ירחמב תונויליג 25 (ב

 ₪ :רפסמ ןויליגב לחה

 ןופלט החפשמ םש

 דוקימו תבותכ

 קנב יסמ קיש בייצר ב

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 רפסמ דרכארשי/הזיוב ינובשח תא בייחל אנ (

 טה תת ו
 ז.ת דע ףקותב סיטרכה

 ביבא-לת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 תילארשיה הרודהמה/ע6 א//\6421א8-ל שדח ?ונמ תנמזה
 ךיראת

 (תליאב ח"'ש 84) חייש 98 - ריחמב תונויליג 10 (ב

 , (תליאב חייש 190) חי'ש 222 - ירחמב תונויליג 25 (ב

 ] !:רפסמ ןויליגב לחה

 ןופלט החפשמ םש

 .דוקימו תבותכ

 קנב יסמ קיש בייצר ב

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 רפסמ דרכארשי/הזיוב ינובשח תא בייחל אנ ב

 ור וו טטבט דרחמ
 דע ףקותב סיטרכה

 ביבא-לת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 תילארשיה הרודהמה/עס ו\6ג21%8-ל שדח ?ונמ תנמזה
 ךיראת

 (תליאב חייש 84) חייש 98 - ריחמב תונויליג 10 ב

 א (תליאב חייש 190) חייש 222 - ירחמב תונויליג 25 (ב

 0 ןויליגב לחה

 ןופלט החפשמ סש

 דדוקימו תבותכ

 קבב 00000 ------יסמ קיש בייצר כ

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 רפסמ דרכארשי/הזיוב ינובשח תא בייחל אנ ב

 ו רט ור מ
 דע ףקותב סיטרכה

 ק6 6 7זאמ לע

 סוריוו יטנא ןוכבדיע לבקמו

 !םניח

 ,סיסוחד סיצבק ללוכ ל מל קרוס

 ,קא] .תרבח תובידאב

 .1993 ילוי-ינוי םישדוחב ?פןוסי

 .סינושארה סישדחה ס חה 1000-ל

 07 זז לע

 סוריוו יטנא ןוכדיע לבקמו
 סניח

 סיסוחד סיצבק ללו סוריוו יטנא קרוס

 ,קת] תרבח תובידאב

 .1993 ילוי-ינוי םישדוחב קפוסי

 סינושארה סישדחה סימתוחה 1

 0 א לע

 סוריוו יטנא ןוכדיע לבקמו

 !םניח

 ? ללוכ ,סוריוו יטנא קרוס

 .קת] תרבח תובידאב

 ,1993 ילוי-ינוי םישדוחב קפוסי
 .םינושארה םישדחה סימתוחה 1000-ל

[ 



 החוקה =הקקהודה-

 דיקפת
 לעכמ להנמ / לייכנמ
 תוליעפ / חקלחמ להנמ 3
 הצובק / תווצ שאר
 ב יח ל "תא ]
 תוליעפ סוחת
 עדימ תוכרעמ (ב
 סימושי תונכית 3
 הרמוח חותיפ 3
 א"כו היצרטסנימדא כ
 הלכלכו םיפסכ ב
 הרוטקטיכראו הסדנה 2

 הארוהו רקחמ
 תוינקו שכר (ב
 סויכ שומישב הרמוח

 ₪0 / אד / ד בשחמ כ
 496 / 306 בשחמ (
 .תרבחמ / אשינ בשחמ (
 !/\א תימוקמ תשרל רוביח (1
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות

 שדח רודל בשחמה רופיש
 יפקיה דויצ תפסוה 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ (1
 (/\א תימוקמ תשרל תורבחתה (

 דיקפת
 לעפמ להנמ / ל"כנמ (ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ (2

 הצובק / תווצ שאר 3
 ו
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ 1
 סימושי תונכית (1
 הרמוח חותיפ 3

 א"כו היצרטסנימדא
 הלכלכו םיפסכ (כ
 הרוטקטיכראו הסדנה (1

 הארוהו רקחמ
 תוינקו שכר (2
 םויכ שומישב הרמוח

 0 / אז / גז בשחמ (3
 486 / 386 בשחמ ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ (2
 (/\א תימוקמ תשרל רוביח (2
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות

 שדח רודל בשחמה רטיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה (
 תרבחמ / אשינ בשחמ (
 (/\א תימוקמ תשרל תורכחתה (

 דיקפת
 לעבמ להנמ / לייכנמ (ב
 תוליעפ / חקלחמ להנמ (3

 הצובק / תווצ שאר
 - רחא ב
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ (ב

 סימושי תונכית
 הרמוח חותיפ 1
 א"כו היצרטסנימדא (1
 הלכלכו םיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה (1
 הארוהו רקחמ 1
 תוינקו שכר (ב
 םויכ שומישב הרמוח

 ₪0 / אד / אז בשחמ
 486 / 386 בשחמ

 תרבחמ / אשינ בשחמ ()
 \/\א תימוקמ תשרל רוביח (1

 הבורקה הנשל השיכר תוינכות

 ישדח רודל בשחמה רוטיש 3
 יפקיה דויצ תפסוה כ
 .תרבחמ / אשינ בשחמ 1

 \\א תימוקמ תשרל תורבחתה

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ

 .סיינחלוש טיבשחמ ()
 םיאשינ םיבשחמ (1
 סיפייטו םיקסיד 1
 סיכסמ / הגוצת תוכרעמ 2
 תרושקתו סימדומ (1
 תוימוקמ תותשר 1
 קספ-לא תוכרעמ 1
 תוספדמ (3
 םיטוטרש יניוות 2

 םייטפוא סיקרוס
 אוס+ו לוק יסיטרכ (1
 ד\-ו הידמיטלומ (1

 םימושי / תוניינעתה יאשונ
 םילילמת דוביע ב
 סיינורטקלא תונוילג 3

 סינותנ ידסמ 3
 היצמינאו הקיפרג (7

 הסדנהו סיבית
 סיטקייורפ לוהינ 2
 הקיטסיטטס / חקיטמתמ (
 תינחלוש רואל האצוה 1
 םישמתשמ - תרושקת 3
 לוהינ - תרושקת (3
 תונובשח תלהנה (
 קוויש / תוריכמ לוהינ 4

 יאלמ / שכר לוהינ ₪1 | << == << 000000 חא)
 םישמתשמ תוצובקו 885 (] | 00000 חאכ
 רחא הנכות / תוניינעתה יאשונ
 הלעמה תוכרעמ (

 טדווודוש5 רזע תונכות
 בשחמ תוטש ()

 חותיפ תוכיבס
 תרושקת תוביבס (2
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא (ב

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ
 םיינחלוש סיבשחמ (₪|

 םיאשינ םיבשחמ
 םיפייטו סיקסיד (
 סיכסמ / הגוצת תוכרעמ (
 תרושקתו סימדומ (
 תוימוקמ תותשר 1
 קספ-לא תוכרעמ (

 תוספדמ ₪

 סיטוטרש יניוות ב
 םייטפוא סיקרוס ₪]

 אווסו-ו לוק יסיטרכ 2
 דצ-ו הידמיטלומ (

 רחא ב
 רחא ב
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ (
 טדווחו65 רזע תונכות 1
 בשחמ תוטש (ך
 חותיפ תוביבס (1
 תרושקת תוביבס (
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא ב

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ
 סיינחלוש םיבשחמ (

 סיאשינ םיבשחמ (1
 סיפייטו םיקסיד (3
 םיכסמ / הגוצת תוכועמ (
 תרוושקתו סימדומ (1
 תוימוקמ תותשר 2
 קספ-לא תוכרעמ (ב
 תוספדמ (2
 םיטוטרש יניוות 3
 סייטפוא םיקרוס (1
 אווסז-ו לוק יסיטרכ ב
 ד\-ו הידמיטלומ (

 7 רו
 2 ם)
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ (
 טדו\ודופ5 רוע תונכות ב

 בשחמ תטש כ
 חותיפ תוביבס
 תרושקת תוביבס
 תיתוכאלמ הניב
 - ראב

 םסיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב םיבשחמ קוויש (ב
 תוילארשי תורבת יעוציב 1
 ב"הרא / סלועב םיבשחמ (1
 תוימלוע תורבח יעוציב ₪

 רחא 3

 סימושי / תוניינעתה יאשונ
 סילילמת דוביע (1
 םיינורטקלא תטוילנ 3

 סינותנ ידסמ
 היצמינאו הקיפרג (1

 הסדנהו סיבית (ר
 סיטקייורפ לוהינ (2

 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (
 תינחלוש רואל האצוה (1

 םישמתשמ - תרושקת (
 לוהינ - תרושקת (
 תונובשח תלהנה ()
 קוויש / תוריכמ לוהינ (ב
 יאלמ / שכר לוהינ (ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 (

 ב רחא
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב םיבשחמ קוויש (3
 תוילארשי תורבח יעוציב 7
 ב"הרא / םלועב םיבשחמ (
 תוימלוע תורכח יעוציב (3
 רחא 3

 סימושי / תוניינעתה יאשונ
 סילילמת דוביע (
 םיינורטקלא תונוילג 3

 סינותנ ידסמ (
 היצמינאו הקיפרג (3

 הסדנהו סיבית (ב
 םיטקייורפ לוהינ (3
 הקיטסיטטס / חקיטמתמ (3
 תינחלוש רואל האצוה (
 םישמתשמ - תרושקת (כ
 לוהינ - תרושקת (2
 תונובשח תלהנה (
 קוויש / תוריכמ לוהינ (
 יאלמ / שכר לוהינ (ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 (
 ה תר ם)
 סיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב םיבשחמ קוויש 1
 תוילארשי תורכח יעוציב (1
 ב"הרא / סלועב םיבשחמ (
 תוימלוע תורבח יעוציב (1

 וס רר6  רתא

 רחא ב

 | ףא\1ב ל

 | ךבלג ח" *



 [.\אוגצ6"-ה תא גיצהל האג .ור
 תוימוקמ תרושקת תותשרל םלשה ןורתפה ==

/ 0 - 0 : 

| | 

|/ 4 
| /- 

106 ] | 
 וז 206| | -

 \ום000 | וש 0
 | ו | 1

0 

 | וא
 / | \/(הסומ(05 |

2-2 

 זרוורגרוירצצבע"ר קרוצציידווו ₪ "וה שםורגא .יר ירירו קר ₪ ןיי - וונומ ;רווומ'ר קרווקרוילוילו ₪ "רי
 יצקילבאלכ תוצניקו ו כ הטאו --ב :רכילננר ₪ |י/2ר 21 רע 2 . וו

 :1993 תורושבו 1992 ישודיח

 ספ 80%1-ב הכימתו אס מז. תשרב 86 יבשחמ רושיק - 11101856 (0ז ג
 .םירחאו 18% 856000 ,ץאו8 ,טאזא יבשתמל דס/זע -ב רושיק - 1/9506 0 16?
 תותשרל רחבנה רצומה אפ ,(םיצבק תרבעה) ₪1? ,(ףוסמל תוזחתה) ד81.אשד יתורש םיעצומ וז תרגסמב
 תיעיבר הנש תת ךסקתמא |00 שש" דועו (ראוד יתורש) 1411, ,(חראמה בשחמה לש קסידב שומיש)
 ! תופיצרב לש השיג .אקק1 71/8 תשר סע 1 אפו תשר רושיק - 1,101856 [0ז 1
 -ה תשרב םינותנלו תוספדמל 6 יבשחמ תשיגו .1.4א195ג0-ה תשרב תוספדמלו םיקסידל א146 יבשחמ
 . לקן דא

 תביבס ךותמ תשרה לע הרקבו הטילש רשפאמה הנכות לודומ - 11495116/,1 [סז 85%
 .תונולח

 תמייק 1.גאוַווט תשרב םימדומ ףותיש רשפאמה הנכות לודומ - 1018506.,1 [0ז .\11160₪
 גוסמ תרושקתה תונכות לכ םע דבוע . (םדומה ןקתומ וב בשחמה תא תיבשהל ילבמ)

 א

 !  \אאטגטס -ה ןדיעל ופנכנ ,ץראבו םלועב ,םיצורמ תוחוקל יבלא תואמ

 5 05-6458005-10 !ךתוא םג הנימזמ תניב



 6 הלונ"

 ןינורג ירול

 ואדיווי לש הרטמה םג הילותיחב היגולונכט לכב 3

 חנומל ייינתלושיימ רתוי הבוט העצה שי ימל) ייינחלוש

 ידי לע החמשב ולבקתי תועצה !פפפאדספ-ל ליבקמה ירבע

 רוציקבו - סמפאדסע ץופמס -ב רבודמ תילגנאב .תכרעמה

 0660 ת ,טפוסורקימ לש ואדיווה תנכות לעו - פזצ

 תכבוסמו הרדגהל הטושפ איה (ץחא רוציקבו ואומשסוצ

 -אל םיצור ונחנא יכ רמול רשפא םיללכ םיווקב

 -שמ רמולכ) ייהיחיי ואדיוו תנומת ובו ןולח רשפ

 (עונלוק טרס וא היזיולט תנומת ומכ ,ןמזב הנת

 ,םינווגמהו םיברה םירצומה לכ .80-ה ךסמ לע

 תגשה לש םינוש םיטקפסא םע םידדומתמה

 ואדיוו ירצומ לש הירוגטקל םיכי:תשמ ,הרטמה

 -מל םתוא גווסל הסננ הז רמאמב .ינחלוש

 .תללוכה הנומתב סדיקפתלו םהיתוחפש

 תרומת .טלחומ וניא ההטמה תא שממל ישוקה
 גיצהל ,םויה רבכ ,לכות ףמאמו ףסכ קיפסמ

 1993 רנוי לארשו 6

 .שומימב

 לש יתרפס ךסמ לע היזיולט תוכיאב הנומת

 -סכ האצוהל ןנוכתהל ךילע לבא .הדובע תנחת

 ףדמ תונכות םע בולישב תויעבל ,תיביסמ תיפ

 -וש ואדיוו .םיצולח לש תושיחנב ךרוצלו 26-ל

 תונחת לע קר םויכ ןימז ההובג תוכיאב ינחל
 בהלתמ אלש ימ ליבשב אל) תויסדנה הדובע

 -מו ץאומ קיפא ,8081 10/7 ,שא[א ,8186-מ

 ישוקהו (רלוד םיפלא 10 לעמ םריחמש תוכרע

 ,06-ה םלועל הריגהב אוה ,וילע םירבדמ ונאש

 הרמוחה תיגולונכטש דע .ריחמל ךכ לכ שיגרש

 תונורתפה לש ,תיטסרד םיריחמ תדרוה רשפאת

 -נא ,תויסדנה הדובע תונחתב סויכ םישמשמה

 סימלשומ אל תונורתפ םע רשפתהל סיצלאנ ונח

 יזכרמה לוקישה ינחלוש ואדיווב .26 תביבסל

 תוכיא ןיב (זאגפמ 0 תויאדכ תרשפ אוה
 .ריחמל הנומת

 ףקיה תבחר היצזירלופופל ןושארה דעצה תא

 -יש םע טפוסורקימ התשע ינחלוש ואדיוו לש
 -מה ,(ץתוש) /גנשס זיסז \/ותטסאפ תנכות רורח

 רושיקב םיכמותה םימושיל 0/5 תרש תשמש
 -תב הצולח הניא טפוסורקימ .םימצע תעמטהו



₪6 2001 == 

 לבא ,הברהב התוא ומידקה לפאו מבי ,הז סוח

 קושל הרידחל רתויב הליעיה המרופטלפה ,םויכ

 -עש דעצה לש תובישחה .\/גתסשמ אלה ינומה

 ,דחאה :םימרוג ינשמ תעבונ טפוסורקימ התש

 הלוכיש הדיחיה הרבחה הארנכ איה טפוסורקימ

 -הו 6 תנכותב ייוטקפ הדיי םינקת עובקל םויכ

 תטלחומ תולתמ ינחלוש ואדיוו לש רורחישה ,ינש

 לופיטל הנכות תמרופטלפ איה 3 .הרמוחב

 -מה לש הרמוחה יבאשמב תשמתשמה ,ואדיווב

 -וחה תביבס סא .םתוא תאצומ איהש יפכ בשח

 -יווב לופיטל םידחוימ םידבעמ תללוכ אל הרמ

 ןורכזהו יזכרמה דבעמב קר שמתשת תא ,ואד

 ריהמ דבעמ לע .הדיקפת תא עצבל ידכ ליגרה

 -תה תוכיאב רופיש רשפאת ךכו רהמ ץורת תש

 סומינימה) תיטיא הרמוח תמרופטלפ לע .הנומ

 הנומתה ,3865% אוה טפוסורקימ תושירד יפל

 לוכי שמתשמה לבא התויחו התוכיאמ דבאת

 הנומתה לדוג :םירטמרפ רפסמ ןיב קחשל ןוידע

 ,(ואדיווה ןולח הבוגלו בחורל םילסקיפה רפסמ)

 בצקו (לסקיפל תויביס 24-ל 8 ןיב) עבצה תוכיא

 לש - תאא\אומ אד - ייתורגסמייה בצק) ןוכדיעה

 לארשיב ,הינשל 30 אוה יאקירמא ןקתב ואדיוו

 ואדיוו תרגסמ לכ .הינשל תורגסמ 25 הפוריאבו

 הזב הז םירוזשה - 11/05 - ייתודשיי ינש תללוכ

 -וזה סיווקה תא אשונ דחאה .אזמח600\.1 -

 .(םייגוז-יאה םיווקה תא ינשהו תרגסמה לש םייג

 -קנ ,תויוכיא גרדמב לועפל תלוכי לש ,וז הנוכת

 -מה איהו - 564180, - ייתויגורדי תאר

 העונצ הרוצב ליחתהל ינחלוש ואדיוול תרשפא

 -יפק אלל תיפוסה הרטמל ונתוא ליבותש ,ךרדב

 .תומיאת-יא תוצ

 הייזמיטלומה בלב ₪

 יגולונכטה סוחתה לש הבילה ,ילוא ,אוה דיש

 ישמתשמ ,ונחנא .י'הידמיטלומיי ארקנש יפרומאה

 ווא || -ות לכש ךכל ונלגרתה ,6

 -וחה ,בשחמ רובא וא הנכ

 לש קשממה תרגסממ סיגר

 -ומ ,רבכעו םידילק חול

 -לומ" | ראותב | םירתכ

 -רש המ ,השעמל .ייהידמיט

 הצק אוה םויה דע וניא

 -עש ,המגידרפ לש ןוחרקה

 םלוע תא ךופהל הדית

 םוחתה .וינפ לע בושחימה

 -נש ,הידמיטלומב דיחיה

 הריבס תוכיאב םויכ ךמת

 הטילק אוה 6 לע

 לש (היצטיגיד | ,תורפיס)

 -רכ .לוק לש רוזחישו לוק

 -מב ורקסנש ,לוקה יסיט

 לש 7 ןויליגב טרופמ רמא

 -מה ,תילארשיה הרודהמה/26 א זאמ

 תולוק רזחשלו טולקל סילוכי רתוי םיחבוש

 44.1 ,תויביס 16) קסיד טקפמוק לש תוכיאב

 אל סה םג .(םיצורע ינשב ,הינשב תומיגד ףלא

 -יס תוא ידבעמ לש תורקי תופסות אלל ,םילוכי

 -ימא ןמזב תולוקה תא שורפלו סוחדל ,םייתרפ

 ,לוז םוידמב שומיש רשפאמש הסיחד סחיבו ית

 .םיטקסיד ומכ

 -ימ אוה םדאב העימשה שוח לש דיקפתה לבא

 תא וקפסי תולוקה רשאכ םג .היארה שוחל ינש

 ,העדותה לש ירקיעה קשממה יכ שיגרנ ,ונינזוא

 לש דיקפתה ןיב ,תוושהל יד .תנזוה ,םייניעה

 ,םינומה תרושקתב וידר לש דיקפתל היזיולט

 לש היגולונכט ונל הרסח המכ דע תוהול ידכ

 ייהידמיטלומיי חנומה ,הידעלב .ינחלוש ואיוו

 .ידמל לולח עמשנ

 -ימש הידמיטלומה תביבסמ קלח אוה סדצ

 הנוב מבי .ו/ותנסשג ביבס תחפטמ טפוסורק

 קוטפסחוגווסח-ה ביבס המישרמ תוחפ אל הביבס

 םטפז\ע קזסצוסא

 טו! 5ו:6: 57500 5

5 7858 :018306 

 פוס: 3

> 008 0016558100 . 
 ד

 060-808 [150 א8/560) ] -]

 צונסס 00 קוס

 1ח(6| !ח7(460 4) 0 3

 5םצס ם+ 0 0[בט|[ | | 36 080 | [ זי טצפל > |

 ₪ 6 רומן

 51 ןתופ!68%6 8טוס 6צסוע 1 מ ו

 ףסע !ופח6 סצסוע 15 ₪ ץוםחס

 80 [ופח65 !סז 60-80 158%

 צה 5(

 טבוע < יי טס.

 בצק תא רוחבל ךל רשפאמ ואת לש קדוקה
 סדקמ תאו לוקל תונומת ןיב בולישה ,תונומתה

 .תיבחרמה הטיחדה

 תא המידקמ השעמל לפאו 05/2 לש גתה

 טוטאסזגש תביבסב ואדיוו תכימת סע ןהיתש

 ןיב סילדבהה .(ןבומכ שוטניקמ יבשחמ לע)

 -וונ ןכלו - תינכטה המרב סה תוביבסה תשולש

 תא גיצנו הוושמה ןוויכה לע הז רמאמב רת

 -וש ואדיווב סויה הרוקש המל המגודכ שמש

 .ינחל

 הדובעה תביבסב ואדיוו תלוכי שממל ידכ

 הביבסה ןרצי לע (ונלש המגודב \/ות0סש5)

 םיצבק תכרעמ ,םיידועי םיקשממ ינש קפסל

 -יה שומישל םילכו (א!םד גזזז ₪) רבעמ טמרופב

 -ושי תונכית קשממיי אוה דחא קשממ .םימוש

 .הלעפהה תכרעמל םימושיה ןיב - 41 - ייםימ

 רבחתהל םימושיה יחתפמל רשפאמ הז קשממ

 תא רוקחל ילבמ ,היבאשמ תא לצנלו תכרעמל

 -לס אוה הזה קשממה .הלש ימינפה םזינכמה

 םושיה תא חתפמה הלות םהילע ,ייםיזיזיי תרד

 ירזבאל תכרעמה ןיב רשקמ ינשה קשממה .ולש

 - 01 - "הידמה תרקב קשממיי .הרמוחה

 -דה םירבחתמ םהילא םיזיזה תא קפסמ
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 .םיליגר םייגולנא טלפו טלק ירובא ןיב תולעופ בשחמ לע וא'יוו תכירעל תוכרעמה

 תנמ לע ,ןיכהל ךירצ הרמוח ןרצי לכש ,סירבייר

 .הרמוחה תא ליעפהל עדת תכרעמהש

 םיטמרופ תכרע איה רבעמב-םיצבקה תכרעמ

 -יב היולת הניאש ,הידמיטלומ ינותנ ןוסחיאל

 שמשמ אוחז 8 טמרופ .הרמוחב וא םימוש

 ותועצמאב ,םירזבאו םימושיל ףתושמ הנכמ

 -ופ תומאות אל תונכות ןיב םינותנ ריבעהל ןתינ

 -וכ קפסל הכירצ הדובעה תביבסש םילכה .טמר

 הנכות ,הנומתל לוק ןיב ןורכניס תלוכי :םילל

 -נא .תורוקממ לוקו הנומת תטילקל תיסיסב

 ,םיצבקה לש תיתרפיס הכירעל םילכ ,םייגול

 -ופ לש תוירפיס ,לוקהו הנומתה רוזחישל הנכות

 לש םירטמרפב הטילשו השירפ ,הסיחדל תויצקנ

 ,\אותטספ לש תוידיתע תואסריגב .דועו הנומתה

 יתלב קלח ווהי צתוש לש םיקשממהו םילכה

 תא רבכ תקפסמ מביש יפכ ,תכרעמהמ דרפנ

 -וכ לפאו 05/2-ל (א[אןקא) הידמיטלומ תובחרה

 .5ץצו6חו 7 תכרעמ ךותב (?טוסאזוחו6 תא תלל

 חטשה תרכהל טדקומ רויס ₪

 הפיקמ ינחלוש ואדיוול ונתנש הבחרה הרדגהה

 -יימה ,הנכותבו הרמוחב ,םירצומ לש לודג ןווגמ

 .הרטמכ םוחתה לש םינוש םיטקפסא םידע

 תונכות אוצמל רשפא רתויב יסיסבה רושימב

 דנא ואדיוו תורוקמב טולשל איה ןתרטמ לכש

 -יוו תומלצמו רוייל-קסיד יננוכ לשמל ,םייגול

 ההובג הגרדב .ומצע תואב ללכ לפטל ילבמ ,ואד
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 תואב םילפטמש הרמוח ירצומ םיאצומ רתוי

 .םייתרפיס םינותנל ותוא רימהל ילבמ ,יגולנאה

 .הז גוסמ סה סיילנויצנוונוקה הכירעה תונחלוש

 רבוע יגולנאה תואה ונתוא תניינעמש המרב

 תורפיס תרמוח ידי לע ,םייתרפס םינותנל הרמה

 בשחמ לש סילכב לפטל ןתינ םהב ,(כ16208)

 תואה .יגולנא תואל שדחמ רוזחיש ינפל ,הנכותו

 רשפא ותוא ,(04 טמרופב תויהל לוכי יגולנאה

 הרזח ותוא רימנש וא בשחמה ךסמ לע גיצהל

 לע גיצהל רשפא ותוא ,היזיולט לש 41 תואל

 לע וטילקהל 5-/ג660 תואל וא היזולט ךסמ

 -וש רפסמ שידקהל ,תאז לכב ,יאדכ .08 םשר

 תעדל ידכ תוחפל ,פד'ץ לש תורחאה תומרל תור

 .תקדצומ םנמא הנוילעה המרב העקשהה יתמ

 סיקפסמ םייגולנאה תונורתפה םיבר םימושיב

 לבקתמ סומיטפואה םירחא םירקמבו טלחהב

 -יס םיביכרמ םע יגולנא קלח לש בולישמ

 דחא ןורתי שי יגולנא ואדיוול ןכש .םייתרפ

 תוכיא לבקל רשפא :יתרפיס ואדיוו לע רורב

 .ההובג תונימזבו ךומנ ריחמב ,הפידע הנומת

 סיינוציחה ואדיווה ירזבאל בשחמה ןיב קשממה

 בלשב ,יתרפיסל-יגולנאמ :םיריממ ךרד השענ

 ,יגולנאל-יתרפיסמו ינוציח .רוקממ הטלקהה

 -מה .ינוציח ואדיוו רזבא לע רוזחישה בלשב

 םיעקתנ םיסיטרככ ללכ ךרדב סיבצועמ םירימ

 -במ רתוי םיטושפה םיריממה .תכרעמה קיפאל

 -ועל יגולנאה םלועה ןיב המאתהה תא קר םיעצ

 םיצבקה תכרעממ תומלעתה ךות ,יתרפיסה סל

 .5ץ316חו טעו+ח 68+טז6-סה!ש טסהז]

 (פטסה בפ 1חפ \//₪60501001)

 וש80-וה | גטנוס-וה 8ש0ו0-סט] | ו060-סו1

 6830+טז6 טסהז0 טשו+ה סח-טסהז 0

 800 עוש60-סט+ 58

 (פטסה 85 108 511220105 סז !(!ּהזעסו)

 /860-וה | ש6ו0-ות 2ש6ו0-סט| 0-1

 לכ אלל סליעפהל ןתינ .חראמה בשחמה לש

 תא בלשל רשפא יאו הלעפהה תכרעמ סע רשק

 -כה .םירחא םימושי םע םהלש םינותנה סרז

 לש או0] קשממ םיללוכ "םימכחייה םיסיטר

 .01.ם יכמות םימושיל תומיאתו \/ות6סש5

 תואיג תונורחאה םייתנשב וניאר הטילקה דצב

 יסיטרכ לע ייהיזיולט יטלקמיי לש תוירלופופב

 לש פל לשמל ,הלאכ םיסיטרכ .בשחמ

 -יגר היזיולט ירודיש םיטלוק ,ז1גטקקגטק6 תרבח

 התוא םילתושו הנומתה תא םיתרפסמ ,םיל

 ולוכ ךילהתה ./63 ךסמ ךותב ואדיוו ןולתב

 הליתשהו חראמה בשחמה תכרעמ תא ףקוע

 .ךסמל 68-ה םאתמ ןיבש קשממב תעצובמ

 ,תודרפנ תוכרעמ יתשב ןאכ רבודמ השעמל

 ךסמב תושמתשמה ,היזיולט טלקמו בשחמ

 יטלקמ לש תלוכיל המודב ,הגוצתל ףתושמ

 -יפב הנטק תרגסמב ,גיצהל םימייוסמ היזיולט

 .תינשימ הנחתמ תטלקנה הנומת ,ךסמה תנ

 -שמ ואדיוול ש64-מ הרמהה ,רוזחישה דצב

 -לןו תטסק לע הגצמ תטלקהל ללכ ךרדב תשמ

 :תוצובק שולשל םיקלחנ הלא סירצומ .ואד

 תואל /64-ה תוא תא םיריממה םיסיטרכ 4

 -יא תונידמ בורבו לארשיב היזיולטה ןקת) תג.

 אלל ,(ןפיו בייהראב ןקתה) א516 תוא וא (הפור

 .םירחא תורוקמ םע בוליש לכ

 "ןורכניס תליענ" לגעמ םיללוכה םיסיטרכ 8

 תוא תא ןיכנסל רשפאמש ,(05א0008)



 ...תונולחב לכתסת לא
 ו םהב שיש המב אדא

 - שגד [0465711.068]
 ץבוק הכיבע הסנכה רותיא הגצה בוציע םילכ תופדעה ןולח הרדצ

 קז
  םע ,שא 7 ןיא כת דב

 .לכות . ₪9 ךמסמה .תונוכת לכב לש תלוכ - = 0 , = וניה שגד

 ,תי ס ופש 4% .חתפל טפוסורקימל הרזעש הרבחה ,\\/וא5/\600-ל

 .תירבעב \\/וא(0ו5
 ₪ תובר תומדקתמ .תונוכתו (רופא וא רוחש לע ןבל יתודידי

 ליחתתשכו .דועו םיבתכמ גוזימ ,הנפצה ,הסיחד ,תואלבט " , :

 רוזחת אל םלועל ,שגד לש (51ץ/65) תונונגסב שמתשהל \/צפושתב"ו יפרג שגד .שומישו הדימלל לק שגד
 שגדל-לכימ תנכות לש תדחוימ הסריג .הנשיה הטישל םע אבו (לבקמ התאש המ הז האור התאש המ)
 .תילגנאו תירבעב תויא תקידבל היצפואכ תעצומ רפסמ ךורעלו תוארל רשפא .םיירבע םיטנופ 5
 תוירחא םיכמסמ בצעל לכות .ךסמה לע תינמז-וב םיכמסמ
 , .המיהדמ תולקב םיאירקו םיפי

 ךל םיעיצמ ונאש ינשדחה שגדמ בהלתתש םיחוטב הכ ונא ב ,
1 

. 

 שגדש םיכסת ,תיסינש רחאל !ןויסינ םוי 30-ל ותוא שוכרל , ה ו 1

 .םילילמת ידבעמב תרחא הגיל אוה רבעממ םיצבק (בותכל ףאו) אורקל לכו שגד
 אוה .םייזעולו םיילארשי ,םירחא םילילמת

 לש (היצלומא) היימדה ךל ןתונ וליפא

 4 1 00 / / 0 7 06 .םילילמת ידבעמ לש םישקמ תוחול
. 
 (733938)02 :סקפ (733941)02 :לט םילשורי 4 םיצורח די 53063 .ד.ת מ"עב םיבשחמ ןוויכ 9

55% 
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 יגולנא ואדיוו תוא םע בשחמהמ /64-ה

 -וממ הקיפרג הב ,תבלושמ הנומת רוצילו

 תובלושמ ייהיח" היזיולט תנומתו תבשח

 .וזב וז

 -ומת רפסמ גיצהל םילגוסמה םיסיטרכ 4

 ,תינמז-וב ,תונולח רפסמב ,היזיוולט תונ

 לע תונולחה תא זיזהלו ןיטקהל ,לידגהל

 תמלצממ רובעל ,תישפוח הרוצב ךסמה

 -הל ,הנכות תדוקפב הינשל תחא היזיולט

 וא ,םיטרפ לע 200%! עצבלו הנומת איפק

 םירקי םיסיטרכ סה הלא .דצל דצמ תא

 -מל םויכ לבגומ סהב שומישהו תיסחי

 -עמ ,םירוטלומיס ומכ ,תוידועי  תוכרע

 -כו יאבצ דויצ ,תיתישעת הרקב תוכר

 .המוד

 [=| קוו - ה ושואס =[-|
 [תו6 68 6%6!28  20608 4[ סוק

 26 המניס

 ו
 = קמו - תחגא|ש קו =[

 .תילמינימ הסיחד - לאמשמ ,תילמיטפוא הסיהד - ןימימ .זאכמ0 קדוקב הסיחד תאוושה
 ואדיוול הכירע תונכות ₪ .ןווגה ייננישל בל םיש

 החתפתה ,םייסיסבה הרמוחה ירצומל ליבקמב

 רשפאל םדיקפתש ,הנכות ירצומ לש היישעת םג

 -בה הכירעה תויצקנופ לע הנכותב הטילש

 581108 8) הקבדהו ךותיח - ואדיוו לש תויסיס

 לשמל .דחא ףצרל ואדיוו יעטק לש

 ,הנכות איה 0016 205%% תרבח לש 10600

 -קמ הטילש ילכ תקפסמה ,רלוד 200 הריחמש

 :יגולנא הכירע ןחלוש לע אצמתש המל סיליב

 התאש םיעטק ןמסל ,טרסב ןנובתהל לוכי התא

 רדסב סתוא ךורעל ,יפוסה רצומב לולכל הצור

 טרסה תא ץירהל כייחאו םגיצהל הצור התאש

 ,תידועי הרמוח אלל טעמכ השענ הז לכ .ךורעה

 הרקבה תסינכ תא רבחמש ,יי'םכחיי לבכ דבלמ

 -אה ואדיווה דויצ לש תינקיתה (601801.1)

 תאזה השיגה .בשחמה לש תירוט האיציל ,יגולנ

 (יתרפיס בלש ללכ רבוע אל ואדיווה תוא הב)

 תוברעתמ תונכותה ללכ ךרדב .ידמל הגירח איה

 -אמ הרמהה ןיב ,יתרפיסה בלשב הכירעב

 -ות .יגולנאל-יתרפיסמ הרמהל יתרפיסל-יגולנ

 תרבח לש 5דפז0 א/4016 ומכ הכירע תונכ

 תורזענ (בייהראב רלוד 500) םפסוא - ₪1

 .ןתדובעל הרמה יסיטרכב

 | ==|םוופ ה - תהא 1 =[ ] | = |םופ ה - האוס |
 6 וו 6 ו

 600!96הת ק\!סח5

 קר אל תמרוג יבחרמה הטיחדה טחי תלדגה
 ,עבצב ףויול םג אלא (ץימימ) רבגומ שוטשיטל

6 
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 ותגצהו יתרפסל יגולנא ואדיוו תואמ הרמהה

 חווט םע םיסיטרכ ידי לע תישענ 64 ךסמ לע

 תירלופופה המרב .םיריחמו םיעוציב לש בחר

 תרבח לש ץאשס 56!8-ה תא אצמת

 -יב .(בייהראב) רלוד 425 וריחמש 6דצמ

 תוכיא תניחבמ רקיעב ,רתוי םייעוצקמ סיעוצ

 .רתוי (הברה) םירקי םיסיטרכב אצמת ,הנומתה

 תרבח לש | 2%4-4000 סיטרכה ,לשמל

 -אמ ,רלוד 2000-ל בורק וריחמש 606

 אלמ 8%08 ךסמ לדוגב ואדיוו ןולח רטפ

 ףסונב .אלמ ןוכדיע בצקב (םילסקיפ 800א600)

 םירשפאמ סיסיטרכה ,יגולנאה תואה תורפיסל

 ןנוכ ללכ ךודב) רוקמה דויצב הטילש

 -ומה הטילש תותוא תועצמאב (רזייל-קסיד

 םיסיטרכה .בשחמה לש ירוטה רעשהמ םיקפ

 -פא תפסוה םג םירשפאמ תמאב םייעוצקמה

 ,םיללגנ םיכסמו סיגומנ םירבעמ ומכ ,םיטק

 .עטקל עטקמ םירבעמב

 -ירע תנכות לש ייתוליבחיי תוקפסמה תורבח שי

 הרבחה ,לשמל .ןהלש ואדיווה יסיטרכ םע הכ

 -רכ לש החפשמ תקפסמ א/4780% תידנקה

 ןיב םיריחמב ,111.טאוזאג708 םשב םיסיט

 יביכרמ לכ תא םיללוכה ,רלוד 4000-ל 0

 תיתרפיס הכירעל םישורדה הנכותהו הרמוחה

 ןחלוש תא ףילחהל םדיקפת .ואדיוו יטרס לש

 תלוכי םיפיסומ אל םה לבא ,יגולנאה הכירעה

 ,'תויראנילי תוכרעמב .ייתיראניל אליי הכירעל

 -ייח תולועפה לכ ,יגולנא הכירע ןחלושל המודב

 קפומה תואה לע יתימא ןמוב עצבתהל תוב

 עצבל םיצור סא ,לשמל .םייגולנא תורוקממ

 טלקומה ,ןויכרא עטקל ואדיוו תמלצממ רבעמ

 -הו המלצמה תא ץירהל ךירצ ,ואדיוו טרס לע

 יתשל תורוקמה ינש תא רבחל ,ליבקמב פייט

 טקפא תא עצבלו סיטרכה לש תויגולנא תוסינכ

 -יל אל" .תוכרעמב .ןוכנה ןומויתב רבעמה

 -יעל םוידמ שמשמ יתרפסה ןורכזה ,י'תויראנ

 -מה ןומזיתל תוסחייתה לכ אלל ,תותוא בובר

 .תוטלקהה ועצוב םהב תוריהמלו רדסל ,ירוק

 הנומתה תא םיפטוה ₪

 ךרוצ שי תיראניל אל הכירע רשפאל ידכ

 יייחייה םוידמהמ ואדיווה תנומת תא ייףוטחייל

 תורפיסה סיטרכ .בשחמ \בוקב התוא רמשלו

 ריממ דבלמ ,ללוכ ""תונומת תפיטחיי רשפאמש

 -מה ,(80ז-58) הציצח ןורכז ,יתרפסל-יגולנאמ

 לגולנאה רוקמה ןיב ןומזית תמאתה רשפא

 -יס םינותנ טולקל לגוסמ בשחמה וב בצקל

 ,םיקיתווה ייהנומתה תפיטחיי יסיטרכ .םייתרפ

 -ודו דחוס( גפוסח לש 7800 תחפשממ לשמל

 בצקה םע דדומתהל םילגוסמ סניא ,םהימ

 (הינשב תונומת 30 וא 25) יח ואדיוו לש אלמה

 תודדוב תונומת לש הפיטחל םידעוימ סהו

 -וגב הנומת ןורכז םיללוכ הלא םיסיטרכ .דבלב

 דע 2 םושירל קיפסמה ,טייבהגמ 64-ל 1 ןיב לד

 .אלמ עבצבו 64 תנחבאב ,תונומת 120-כ

 -יפה רפסמ קלח קר הנומת לכל קינעהל רשפא

 רפסמ תא לידגהל ךכו ש64 ךסמ לש םילסק

 לש הנחבאל דרנ סא םסג לבא ,ןורכזב תונומתה

 ןורכזה ,לסקיפל תויביס 8-ו םילסקיפ 0

 .תוינש 80 דע הינש ךות אלמתי סיטרכה לע

 "הנומת תפיטחיי סיטרכ לש תדחוימ היצטומ

 תונומתל תוינורטקלא תומלצמב תנקתומ

 [סוסא|גת המלצמה ,לשמל ,(511115) ייתודמועיי

 -הל תודעוימ הלא תומלצמ .1 סקווטסה תרבח לש

 -יב ,תוילנויצנוונוקה םליפה תומלצמ תא ףילח

 -לס תכרעמ אוה םוליצה לש דעיה םהב םימוש

 סלצל רשפא רואל האצוהב ,לשמל .תיתרפ

 לש הנומתה יצבק ךותל רשי תינורטקלא הרוצב

 וא סודלא לש קתסוספשעופז) הנומת דוביע תונכות

 םוקמב - (סקיפרגורקימ לש קוסט ופ!ופתסז

 הנומת סיפדהלו חתפל ,ליגר םליפ לע םלצל

 תא קורסל כייחא קרו ייהבוטריי הימיכ תוטישב



 םיעוציב ךל םיקינעמ ,םדקתמ בושחימ יבשחמ

 - תיפרג הביבסב תויגולונכטה יייפע םיננכותמה

 - דאקוטואו תונלח | קץ א 0 115 5) רתויב תושידחה

 .תניימיד אלש תוריהמב 5064 854 1.0641.808)

 386-400% 01.34 בשחמ 486-202-66 /\01.-46 בשחמ 486-כא2-66 הידמיטלומ בשחמ

 1 .44א18 ןנוכ 1208 1106 ,ןורכז א 1.2 ןנוכ "12018 1106 ,ןורכז 4אומ | .18\44 ןנוכ 250א18 106 ,ןורכו \\8

 101 תדלקמו 15+ סיטרכו 5704 14" ךסמ | 1.8 ₪54 סיטרכו 5704 14" ךסמ | 62 אסא] + לוק סיטרכ ,11אדאסא ,17י' ךסמ

 .486 דבעמ תנקתהל תורשפא 005 5 .05 5 ,101 תדלקמ ,108 + 1.8 מפה 56/64 ,512א 801188 רקב

 1 00 מייעמ ללוכ וניא 221 0 מייעמ ללוכ וניא 5 4494'עמ ה ו 0

 .םיקסידל רתויב םיריהמה םירקבה

 . \ע[אססו/5-ל דחוימב םיצאומ

 גישהש דיחיה רקבה 8

 .ינחבמב 0.2718 השיג ןמז תואצות

 .םינחובה ורמא "...םולח אוה הזה רקבהי

 ! רלוד 130-מ לחה :ריחמ

 0/0000 00 ₪ [ < | םד קתמ בושחימ
 שש 5229 פק 0357 000 0 פלש



 --- ּּ|)]|)|  תש /שץ/8-₪-"-[2₪ ₪7

 %ןש 000 \\"חוידש וש י** הש מא

 .לברוסמ יטפוא קרוס תועצמאב בשחמל הנומתה

 -של לוכי ןותיע לש םלצה תינורטקלא המלצמ םע

 התואב ןופלט וקב תכרעמל הנומתה תא חול

 .ןפלואל הנומתה תא רדשמ היזיולט םלצש תולק

 תכרעמב יייחיי אל ואדיווה ליינה תואמגודה לכב

 רשאכ קר האור התא האלמ העונת .תיתרפסה

 טמרופל הרמהה .יגולנאה רוקמב ןנובתמ התא

 תדעוימ איהו העונתה ףצר תא תעטוק יתרפיס

 םימושי .םורזל ול תתל אלו ןמזה תא ייאיפקהייל

 הכירע ןוגכ ,תערפומ יתלב ןמז תמירז םישרודה

 ונראיתש תיגולנאה הכירעהמ לידבהל) תיתרפיס

 ואדיוו תודיעו וא ואדיוו יטרס לש (ליעל

 ןהב תובישי תכירע פז 60א"תאמא61א0)

 תכרעמו םינוש םירתאב םירזופמ םיפתתשמה

 רבדל קר אל ,םהל תרשפאמ תרושקתב ואדיוו

 -נמ תאצל םיבייח ,(הז תא הז תוארל ,םג אלא

 .ןיטולחל הנוש הלחתה תדוק

 -מה תכרעמהמ סלעתהל רשפא יא הלא םימושיב

 שי .סיטרכה לעש ןורכזב קר קפתסהלו תחרא

 ךרוצל ,םיצבקה תכרעמ םע רשק רוציל חרכה

 -מו םימושיה יקשממל סואתלו ,קסידב שומיש

 םימושי .הלעפהה תכרעמ לש הרמוחה יקשמ

 .הז רמאמ לש דקומהו תש לש הרטמה םה הלא

 טעומב םיקפתסמה לש תודירשה ₪

 -אה ואדיווה דרוש םיטלובה ויתונורסח תורמל

 תוכוב ,ילטיגיד רתויו רתוי השענש סלועב ,יגולנ

 תוחפ ובחוהש סירדת ספ לע .ויתושירד תועינצ

 עדימ תיגולנאה היגולונכטה הריבעמ ףרהגמ 5-מ

 הגמ 144) הינשל טייב הגמ 18-ל ךרע הווש יתוזח

 רתויב ריהמה סדומהמ 10,000 יפ ,הינשל תויביס

 1993 ינוי לארשי 6
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 שיגרל ךפוה טוחדה בוקה ,"חתפמ תנומת"' לע תטסובמה ןמזב-הטיח'ז םיעצבמ רשאכ
 תנומת'' רשאכ (הנותחתה הרושב) הרוק המ תוארמ |אכ תורדסה יתש .עדימ ןדבואל רתויב
 ןויטנמ םרגהל הלולע הטמשהה .ףצרהמ תטמשומ (הנוילעה הרושב לאמשמ הינשה) ''תתפמ
 .שורפ ץבוק םוקמב טוחד \בוק לע השענש ,הכירעל חלצומ אל

 לבכה .(!הליגרה ןופלטה תשר לע ןיקתהל לכותש

 -יבל םירזמ םילבכב היזיולטה לש ילאיסקא-וקה

 -הו ליבקמב םייגולנא ואדיוו יצורע תורשע ךת

 -מל סחיב - אילפהל לוז הזה עדימה ףטשב לופיט

 קסיד ,האוושהל .יתרפיס תוא דוביע לש םיריח

 300-כ לש בצקב םינותנ םירזמ 6 בשחמב ליגר

 -הל חילצמ 154-ה קיפאו הינשל טייבוליק ףלא

 -המ ,הינשל םיטייב ןוילימ 3-מ רתוי אל ריבע

 .ואדיווה םאתמל ןורכז

 חופינ רצוי יגולנא עדימ לש (היצטיגיד) תורפיסה

 ךא ,עדימה תאישנל שרדנה טרסה בחור לש רידא

 -יטב דימעיי טמרופ עדימל קינעמ אוה ןמזב-וב

 -רל שיגרש ,יגולנאה טמרופל דוגינב .ייםילוטל

 ,םוידמ רבעמו הלועפ לכב םתוא רבוצו םישע

 לוכי התא .םישער ןיסח אוה יתרפסה טמרופה

 עצבל אל רהזת קר םאו ךשפנ תוואכ ותוא ךורעל

 -יה תאו עדימה תא דבאת אל ,תוינסרה תולועפ

 לש הכירע .תירוקמה תוכיאב ותוא רזחשל תלוכ

 הקוקזה ,תבכרומ הלועפ איה יגולנא ואדיוו

 השוחנ תונלבס ,םיבורמ ןויסנו עדי ,רקי דויצל

 ,הכירע לש בלש לכ .תוכיא לע רשפתהל תונוכנו

 הוולמ ,ינשל דחא ואדיוו טרסמ הקתעה ללוכה

 ןורכניס .תוכיאב הכיעדו עדימהמ קלח ןדבואב

 -וד האיגש לכו תונמימ שרוד םייגולנא תורוקמ

 -אה םיטקפאה יללוחמ .ךילהתה לע הרזח תשר

 םידימעמ םהש תוירפסב דואמ םילבגומ םייגולנ

 .תונכיתל םינתינ אל םהו ךתושרל

 ךותב יגולנא ואדיוו לש ,תובלושמ תוכרעמ םג

 -יסו תבשחוממ הכרדה ומכ ,תיתרפס תרגסמ

 לבלבל אל) רטיל-קסיד תרזעב |היצלומ

 קסיד טקפמוק סע יגולנא ואדיוול רזייל-קסיד

 קסיד .תבחרנ הצופתל וכז אל ,(ייתרפס וידואל

 .לופכישל רקיו הנכהל דואמ רקי ואדיוול רזיילה

 דצמ קסיד טקפמוק לש תוירלופופל האוושהב

 ,ינש דצמ (/68) תוטסקל ואדיוו ימשר לשו דחא

 ."החמוגיי קושל רצומ ראשנ רזיילה קסיד

 -ישה תויעב תא רתופ ואדיווה תוא לש תורפיסה

 ךל רשפאמ אוה דחוימבו יתרפס סלועב בול

 .יגולנאה םלועב תוירשפא יתלב תולועפ עצבל

 ,םינותנ בוקל ךפה יתוזחה תואה ,הרמהה רחאל

 -תב .ודבעל ךתלוכי תא ליבגמ ךלש ןוימדה קרש

 ךל תקפסמ תיתרפסה תכרעמהש ,ןבומכ ,יאנ

 .ןוימידה תא שממל ידכ קיפסמ םיריהמ םיקיפא

 ,ואדיוו תוא םיקחוד ךיא :היעבה הנומט ןאכו

 קיפאל ,הינשל טייבהגמ 18 לש טרס בחור שרודה

 טייבוליק 300 בחורב ייקובקב ראווציי םע םינותנ

 -יעה בצק .60:1 אוה שרדנה הסיחדה סחי ?הינשל

 ,ךכ לכ קוח הסיחד סתירוגלא עוציבל שרדנה דוב

 הינשב תודוקפ ינוילימ תואמב דדמנ ,יתימא ןמז

 עדימהמ קלח ןדבואב הכורכ הסיחדה זא םגו

 .הנומתה תוכיאמו

 (166 ימעב ךשמה)



 ...חעגל אבש יחיא ךכ לכ שה א/הצ
 ווטווושופוסח - ה יכסמ תרדיס תא גיצהל האג ןפי דגאהא 'בח לש לארשיב תימשר הגיצנ רקלפא תצובק

 תוביצי תונומת תגצה םירשפאמ הובגה הקירסה רדתו ו 6 5סז88ח) חוטשה ךסמה תיגולונכט

 .התארנ םרטש המרב הקיפרגו ,רתוי דח טסקט תגצה תרשפאמו םיעבצ השיגדמ ההובגה תוריהבה .םיבוהביה אללו

 דחוימב וננכותש אסא-ואדשמו גס=ס ,אטדס-50אאוא6 םניה \וטווועופוסח תחפשמב םיכסמה
 .תויפרג הדובע תונחתו \והסואזספה, ק5/2, ק6 יבשחמ לש םיידיתעהו םייחכונה םיטרדנטסב ךומתל

 אועש - 5 א - 5 ו( - 876+ אוץ - 5
 20" דהואוזהסא 20" גז 505 17" ₪ וז 05 14" דחואודהסא
 1600 א 1200 או 1600 א 1200 א 1280 % 1024 א| 1024 א 8
 דבעמורקימ תרקב הניפה דע הדח הנומת דבעמורקימ תרקב מ"מס.26 - הדוקנ לדוג

 לש |60 תגוצת הדוקנ לדוג 0.28חוחו
 גצה תיזחב םירטמרפה

 וה 6ואזספח יבשחמ ילעבל יביטקרטא ריחמב ךסמ

 וווףולשל אבש חישק ךכ לנ!655=
 םירלופופה םיפילשה םיקסידה
 !םלועב רתויב

 ב"הרא 5/0065( 'בח לש ירוקמה קסידה
 .רקלפא תצובק י"ע לארשיב גצוימ אוה םג

 לש םיעוציבה תא םיבלשמ םיפילש םיקסיד
 = סקקצ לש תויחונו תונימא םע ,חישק קסיד
 .םיפייט לש הרימשו יוביגה תלוכיו
 םירשפאמש השיג תוריהמו חפנ קפסמ 5
 בורקב ותוא ףולש .ישארה קסידה רותב ותיא דובעל

 .תפסכב םייטירק םינותנ לע ןגהל לכותו ה 18
 .קסידה חפנ תא תלפכהו הטסק דוע ףסוה ה השיג
 .ךתיא לדגש קסידה - 051 20/1850 תעצוממ 0

 0% ו[ 66 0

 הינתנ ןשיה הישעתה רוזיא 20 ןמרטכש 'חר רקלפא תצ ובק חח ן"ש 1-+%-
 053-616969 'סקפ 053-619310 'לט

 0 ה 8 , טיסרבינוא ,םידבוע ידעול קוויש רישי יצרא קוויש ךרעמ ןופצהו הפיח רוזא ץראה םורדו זכרמה רוזא ,תואטי ו ] ו

 פיה ויצו | 04-2853604, 841990 לט | 09-616962/3/4 ילט ,ט"בהשמ ,תודסומ ,הלשממ ידרשמ
 ל 04-253541 'סקפ 09-616969 'סקפ .םייטרפ תוחוקלו רפס יתב

 09-6100896 ,625336 'לט
 09-625714'סקפ

 וכ הססה
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 רלפרד קנרפ

 :הלא םיפד לעמ טעמ אל ןהילע ונרביד
 תוינויוויש תרושקת תותשר

 חונהו לוזה ףילחתה ,(ץמתפ-10-קתפ)
 הלא ."תודבכ" תרושקת תותשרל

 ,הדובע תונחת רבחל ךל הנרשפאתש ₪"
 .םיבאשמו ,69-80%ו יננוכ ,תוספדמ =

 ריחמהמ ןטק קלחב ,םירחא םייתצובק =
 רובע םלשל ךרטצתש

 ,1.\א אזגא 1098 וא לבונ תשר



 ,תורופס תוקד ךות ןתוא ןיקתהל לכו

 תרושקת יתוריש להנמל קקזנ ךניא

 ילגרהב םייתוהמ םייונישלו ןתקזחאל

 -וס ונאש תותשרה סע .ךלש הדובעה

 ךישמהל לוכי התא ,וז הבתכב םירק

 תשרה יתורישל קקדזהלו ו/ותסשפ תחת דובעל

 ,ירוביצ באשמב שומיש שקבמ התא רשאכ קר

 .הנחתל הנחתמ ץבוק ריבעהל הצור התאשכ וא

 יפכ ,ךילע המצע תא הפוכ הניא תשרה תכרעמ

 לע תוצרה תויתשיר הלעפה תוכרעמ תאז תושוע

 -יג רורחישב ,טפוסורקימ .תרש/חוקל תרוצת

 הנתנ ,(\אזרא) \\ותשסש5 (סז \\סזא(קזסטקפ תסר

 תואיגהו תוינויוויש תותשרל תפרוג היצמיטיגל

 תוקיתווה תורחתמה סגש ,ךכל האיבה קושב

 .ןתוחכונ תא ולידגה

 העבנ ,הרתפ טפוסורקימש ,תוימיטיגלה תיעב

 ייםידבכיי םישמתשמ וסחייתה הב תונקפסהמ

 -קת תשר םיארוק סתא וּליי :י"'תולקייה תשרל

 -הב ,ןכ .תזחשומ הינוריאב ולאש סה יי?תרוש

 -ומ בצקב תטשפתמ תושירה תמגמ רשאכ .טלח

 וא רסירת  תוללוכה הדובע תוצובק ןיב רבג

 ןה תוינויווישה תותשרה ,םישמתשמ לש םינש

 ךרוצ ןיא .םלשומה ןורתפה תובורק םיתיעל

 םיבייח אלו םיבתכמ קלחל ידכ רליירט-ימסב

 ראוד רשפאל תנמ לע םירלוד תובבר עיקשהל

 ןיב הספדה ףותישו םיצבק תפלחה ,ינורטקלא

 -עמ לע תוצר ןה רשאכ .הדובע תונחת 20 וא 0

 וא 08/2 2.0 תמגוד ,"תנגומ" הלעפה תכר

 תולוכי  תוינויווישה תותשרה | ,ו/ותוסאפ א

 -הב קרפ י'תודבכייה תותשרה תא דומלל וליפא

 .תוריש תוכל

 הדובעל םישדחה (א0אַז םאע) תיזחה ילודומ

 -קל הלאה תותשרה תא םישוע \/ותאסאפ תחת

 .רפשל המ שי ןיידע ךא ,הלעפהל רתוי דוע תול

 הכימת ןיא \/ותשסיאפ (סז \ץסזאקזסטקפ-ל ,המגודל

 תואמסיסב הכימת ןיא ואפ8-לו כ05 תביבסב

 -קב .[אשו\\גס תרשל םירבחתמ רשאכ תונפצומ

 תווצב םידחואמ - תשרב סיווש

 -הו ןכתי ,תוינגומוהו תונטק הדובע תוצוב

 -יאב לבא ,דבלב םיילושל ובשחי הלאה םייוקיל

 וקדבי תותשרה ילהנמש ךרוצ שי םילודג סינוגר

 תותשר בוליש לש תועמשמה תא תוריהזב

 -ובמ תותשר םע תיתשת התוא לע תיינויוויש

 -טק תוצובקל םירשפאמ רשאכ .םיתרש תוסס

 -תה ,םמעט יפל תוינויוויש תותשר םיקהל תונ

 ,םינותנל תושיגנה תנגהב ,תשרה להנמ לש דיקפ

 .רתוי השק השענ ,יוביגו םיבאשמ לוצינ

 תויתשיר הלעפה תוכרעמ

 יתשל תוקלחנ ,ייתויתימאיי תרושקת תותשר

 לכ ןהב ,תוינויוויש תותשר :תוירקיע תוצובק

 תא םיתרשמ סלוכ - ךרע-יווש םה םישמתשמה

 תרוצתב תותשרו - היכרריה אלל םלוכ

 םיבאשמהו תורישה ידיקפת ןהב ,תרש/חוקל

 -הו ייםיידועי סיתרשייב םיזכורמ םיפתושמה

 תוחוקל סה ,הדובעה תונחת דיל ,םישמתשמ

 הנושארה הצובקה תא .דבלב תוריש יעבות

 תותשר :תוצובק-יתת יתשל בוש קלחל רשפא

 תידוחי טוויח תיתשת לע תוססובמה תרושקת

 -ית תיתשת לע תוססובמה תותשרו קפסה לש

 תונורתפ .ןומיסאה תעבט וא טנרתא - תינק

 םיכומנ םיריחמ םירשפאמ ןושארה גוסהמ

 קפסה לש יובשכ ךתוא םילעונ םה לבא ,רתוי

 םיינקית תונורתפ .וירצומב תרחבש יפיצפסה

 סיענומו םירחתמ םיקפסל ייתוחיתפי' םיחיטבמ

 סה .קפסה לש יקסיעה ודיתעב ךלש תולתה תא

 -ממ | ונאו תיאדכ העקשהה לבא ,רתוי םילוע

 .ינקית ןורתפב הריחב לע ללכ ךרדב םיציל

 תוינויוויש תותשרב קר דקמתנ ונא וז הריקסב

 -אה תעבט וא טנרתא תיתשת לע תוססובמה

 קולחל ךל םירשפאמ הריקסב סירצומה .ןומיס

 -דמ ,םיקסידב שומישה תא הצובקל ךירבח םע

 םישמתשמ סלוכ .המודכו ספ 80% יננוכ ,תוספ

 קשממכ \/ות6סש4-בו םיצבקה תכרעמכ 205-ב

 הצק תדוקנל ינייפואה ריחמה .שמתשמה

 300-מ תוחפ אוה (םישמתשמ 10 לש תשרב)

 -פל איה תונוש תוירוגטק ןיב הנחבאה .רלוד

 -וס טופישב ונשמתשה ונחנאו תיתורירש םימע

 ,לשמל .רקסה תטומ תא עובקל ידכ יביטקייב

 ,טפוסורקימ לש תושירה תנכות ,1.גא או!גתקסז

 ןונגיסב םיבאשמ תקולח יתוריש תרשפאמ

 תרוצתב הלועפ ןפואל ףסונב) ינויוויש

 -שמ איה יכ ומיכסי םלוכ לבא ,(תרש/חוקל

 אל ןכלו "תודבכ" תוכרעמ לש הגילל תכיית

 .הריקסב התוא ואצמת

 ןה סיתרש תוססובמ תויתשיר הלעפה תוכרעמ

 -אמ ,הבוט םינותנ תנגה תוחיטבמ ,תוריהמ

 -עמ .םישומיש חווידו םיבאשמ לוהינ תורשפ

 %זאמפ, ) ןהב תוקזחה לש ןועימה תוכר

 לכל ייהפוקשיי השיג תורשפאמ (אטו\\ג6 0

 -מב שומיש תוכז ךל שיש יאנתב) תשרב באשמ

 לוהינ .תיכרריה תומש תמיכס ידי לע ,(הז באש

 ,תוליע: תרקב ,הליעי הקוזחת רשפאמ יזכרמ

 תוריתיב יוביגו גרודמ ןונכית

 אל הלוע הזה םוכתתה .(אפפסטאפ4גאסצ)

 -תו הקוזחת ,הנקתה ,השיכר תואצוהב ,טעמ

 תותשר לש קווישה תכרעמ .תינכט הכימ

 -עש ,םיציפמ לע ללכ ךרדב תססובמ ייתודבכיי

 הייהת םהב ,הקוזחתו הנקתהב הרשכה ורב

 תויחמומ חתפל םיבאשמה תא ךל ןיא םא יולת

 .תילעפמ-ךות

 תוססובמ תורקי תוכרעמב הריחבל תוקדצהה

 -יב רבודמשכ דחוימב תוענכשמ תרש/חוקל

 -לרק איה תורישה תונימז תחטבא םהב םימוש

 יכ אדוול לוכי יטסילרטנצ לוהינ קרש ךכ ,תיט

 ידי לע הערל ולצוני אל םיפתושמה םיבאשמה

 דירפמה רטמרפה תורחא תוביסנב .ררוס חוקל

 השיגה תפדעהל תינויווישה השיגה תפדעה ןיב

 לובגה .םישמתשמה רפסמ אוה תרש/חוקל לש

 לש יפיצפסה יפואב יולת הברהו רעתכ דח אל

 רפסמ דוע לכ יכ ,רמול רשפא לבא ,ןוגריאה

 -פה ,םירסיירת ינש לע הלוע אל תשרה ירבח

 םפפסו6הד מפ עץ שח אסאפשסו6 גד םפ
 א אטס> ₪ 0600
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 -חל לעמ .ותופידע תא חיכוי ינויווישה ןורת

 ,הארנכ ,ךרטצת םישמתשמ םישיש וא םישימ

 שי סייניבה םוחתב .תהש/חוקל תרוצתב רוחבל

 יוסינב וליפא ילואו תקדקודמ הקידבב ךרוצ

 -תל קוקז התא יכ הנקסמל עיגת סא .יתאוושה

 ריחמה תא םלשל ןוכנ הייה ,תרש/חוקל תרוצ

 ללוכ ןכיי רמאמב אורקל רשפאש יפכ .םיאתמה

 -מה סיצבק יתרש ,הז ןויליגב עיפומה ,ייתוריש

 רתוי םילוע םישמתשמ 60 תרשל תלוכי םיקפס

 הלעמל .(בייהראב) עצוממב רלוד ףלא 11-מ

 -מל ןוישר רובע םלשל ךרטצת רלוד 5000-מ

 רלוד 200-ל 100 ןיבו תיתשירה הלעפהה תכרע

 תמקה תולע תא ףסוה .א16 סיטרכ לכ רובע

 לכל רלוד 600 לש םוחתב אצמנ התאו תיתשתה

 לש ריחמה תא ונבשיח אל ןיידעו .הצק תדוקנ

 ,תומדקתמ לוהינ תוכרעמ ןוגכ ,תויוצר תופסות

 עויס תויולעו יטסונגאיד דויצ ,ינורטקלא ראוד

 -תפ ןה תרש/חוקל תותשר .הקוזחתו הנקתהב

 .ןובשחה תא סלשל לוכיש ימל ,ןימאו קזח ןור

 םינחבמל ןוניסה ןוירטירק

 -ולוויש תותשר םינחוב ונא וז הריקסב ,רומאכ

 .טנרתאב הכימתו ואּותטסא< קשממ םע ,תוינ

 הארנכ איה (דאחזאאמד) קד-טוח-לע-טנרתא

 הריהמ 26 תשרל הרקי תוחפ יכה תיתשתה

 -ודג תותשרב .הנקתהל רתויב תולקהמ סג איהו

 הטונ ,ריחמ לומ לוהינ תלוכי לש ,ןזאמה תול

 5ותנסמנש6) "תונבומ טוויח תוכרעמיי לש ןוויכל

 ידקומ ,תוזכר לע תוססובמה ,(6301:ת8 558

 -שר לש הירוטירטב לבא ,יזוכיר לוהינו טוויח

 -טה הפדעהה איה דזצזאאפד ,תוינויוויש תות

 .תיעב

 ,טפוסורקימו טפוסיטרא ללוכ ,םיקפס רפסמ

 לכ תא תוללוכה ,ייםיליחתמ תוכרעיי םיעיצמ

 ןטק רפסמ רוביחל סישורדה הנכותהו הרמוחה

 ,תווהמ הלא תוכרעו רחאמ .תשרל םיבשחמ לש

 -חל רתויב הטושפה ךרדה תא ,תובורק םיתיעל

 קודבל ונלדתשה ונחנא ,תותשרה םלועל סנכ

 -וממ תוכרעמ ביכרהל אלו תחא תומלשכ ןתוא

 .םינוש םינרצי לש םירצ

 .ללכהמ תואצויה ןה ו/58-ו לבונ לש תותשרה

 תורכומ אלא ,הרמוח תוקפסמ אל הלא תורבח

 -עה תא םיביכרמש ,הרמוח ינרצי ךרד תונוישיר

 קודבל ונפדעה םירקמה ינשב .םמעט יפל תוכר

 אלו רוקמהמ תקוושמ איהש יפכ הנכותה תא

 .י'םירוטרגטניאייה תא תוניחבב ברעל

 קשממ תוקפסמ קושב תותשוה לכ אל

 תוקפתסמ תובר .תרושקתלו לוהינל ו

 08 ימושיכ ןתוא ץירהל לכות סנמוא .008-ב

 -ישמ תונהל לוכי אל התא לבא ,ואותטסומ תחת

 ךותמ תוהישי רשקתהל וא ןהלש לוהינה יתור

 ו
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 ינתבמב תודמוע אל הלא תונכות | .\/גת60

 ,קושב םיירלופופה םירצומהמ דחא .ונלש ןוימה

 ,6חסחההת66 1600תס!סקע תרבח לש 0 1גת

 סע ףותישב לעופ אוהש ךכב ידוחי אוה

 דרפנב וב סינד ונאו %/גת6סש5 [סז סאקס

 .ראשהמ

 הלקו הטושפ הנקתה

 תוינויוויש תותשר לש רתויב םילודגה תונורתיה

 לכות ללכ ךרדב .טושפ שומישו הלק הנקתה סה

 וליפא ,תוקד 3-2 ךות תשרה תנכות תא ןיקתהל

 -רב .םיצבק תרש שמשל דעוימש בשחמה לע

 רפסמ ךכל שידקהל ךרטצת "תודבכיי תותש

 -הה תא םישוע םיבשחמ יקפס רפסמ .תועש

 תא םיקפסמ סה - רתוי דוע הטושפל הנקת

 תשרב תרושקתה) תיטוחלא תשר םע בשחמה

 -חי השלח המצועב ,וידר רודישב תעצובמ תאזכ

 ,תרושקתה דרשממ ןוישר ךירצמ וניאש ,תיס

 איצומ התא .(םייתיב םייטוחלא סינופלט ומכ

 אל תשרה ירבח רפסמ דוע לכ

 ,םירסירת ינש לע הלוע

 תא חיכוי ינויווישה ןורתפה

 וא םישימחל לעמ .ותופידע

 ,ךרטצת םישמתשמ םישיש

 רוחבל ,הארנכ

 .תרש/חוקל תרוצתב

 -ומ רבכ תשרה תנכות) הזיראהמ םיבשחמה תא

 !תשורמ התאו סתוא קילדמ (קסידה לע תנקת

 בחורב דחוימב ,תולבגמ שי תויטוחלא תותשרל

 אוה תשרה לש דיקפתה לכ םא לבא ,טרסה

 -פה ,תיארקא םיצבק תרבעהל םוידמ שמשל

 יביטקרטא ןורתפה .ךל םיאתהל לוכי הזה ןורת

 -שמ םתואב תוהשל ןנוכתמ אלש ימל דחוימב

 -תה לש תולעה תא קידציש ,ךשוממ ןמו םידר

 .םילבכב תיתשת תנק

 יסיטרכ תא ךמצעב ןיקתהל ךרטצת ללכ ךרדב

 .עוצקמה ןוגריזב א16 יסיטרכ) תשרה םאתמ

 ךלש רתויב הלודגה היעבהו ןכתי יכ זא הלגת

 -פה ווק .יונפ (ז80) הקיספ ווק אוצמל איה

 -מל סאתמה סיטרכמ ,תותיא ץורע אוה הקיס

 יכ דבעמל סיטרכה עידומ וילע ,יזכרמה דבע

 -פת אל תשר תנכות ףא .בל תמושתל קקזנ אוה

 לע ,טילחהל ךרטצת התאו היעבה תא ךל רות

 .[80 יתוריש לע רתוול לטוי רחא סיטרכ הזיא

 הרר----- -- תווצב סידחואמ - תשרב םיווש

 תועצבמ תוינויוויש תשה תונכות יכ םג הלגת

 -תמ ""תודבכיי תותשרש םידיקפת ,לוזבו תולקב

 תוקקדזה ךותו תבכרומ הרוצב תושעל תושקע

 לשמל .ישילש דצ .תורבחמ סיונק םילודומל

 הלולכה הנכות איה ףתושמ 00-80%1-ב הכימת

 תוססובמ תותשרב לבא ,הריקסב תותשרה לכב

 -מב ,ךכל דחוימ לודומ שוכרל ךרטצת םיתרש

 -דה רות תנכה .(רלוד 700 ךרעב) ןטק אל ריח

 וב ,טרופמו בכרומ ךילהת איה ןא6ו\/ג₪-ב הספ

 ץאנאדפא תויצקנופה תא ריכהל דמול התא

 -ותה רוביח .הצור התאשמ רתוי ק5מא/מְפ-ו

 -כש ךרד עגיימ עסמ שרוד דעיה תוספדמל סיר

 .םיטירפת לש תוב

 -ושפ איה תספדמל השיגה תוינויוויש תותשרב

 \/ות6סואפ וסז ,הריקסב םירצומה ןיב .רתויב הט

 -צמ ,10אטז-ו (וא=וא רוציקב) וסקס

 -סמ ןהשכ ,הספדהה תרקבב דחוימב תונייט

 הרקב תלוכי רתויו תוילנויצקנופ רתוי .תוקפ

 .סיתרש תוססובמ תותשרמ

 תורחא תוביבסל רוביח

 רשפא ,תוטושפ ןה תוינויווישה תותשרהש לככ

 -דה יתש .תורחא תוביבס ןיבל ןהיניב רבחל

 6 בשחמ ידי לע וא ,ןה רוביחה עוציבל םיכר

 וא ,תותשרה ןיב (0415ש/גצ) יירעושייכ לעופה

 .הרזה תשרה סע םילוקוטורפה תמאתה ידי לע

 ללוכה ,בשחמ תשרב םיניקתמ הנושארה ךרדב

 -ותו ,רבחמ אוהש תותשרה יתשל ,םיקשממ ינש

 -לה תונחתב .םילוקוטורפ םוגרתל תידועי הנכ

 "רעושייה ןכש ,והשלכ יונישב ךרוצ ןיא חוק

 .המאתהה תויעבמ םישמתשמה תא דדובמ

 איה ,םילוקוטורפ תמאתה לש ,הינשה ךרדה

 יכ רוכזל ךירצ לבא ,רתוי דוע הטושפ הרואכל

 -רה בור .התוא לכסל לולע הסריג יוניש לכ

 לבונ תותשרל רוביחב תוכמות הריקסב תותש

 ק6חסחה3ת06 160)ת008/ ,טפוסיטרא | וליאו

 קק!6146 תותשרל רוביח סג תועיצמ 1134 -ו

 ,טפוסורקימ לש םירצומה תא .םישוטניקמ לש

 1 גת/ג-ו ק60הההת06 160ת0102ע 6

 14% ,1/גא 56ת6ז תותשרל םג רושקל רשפא

 -פב תושמתשמה תורחא תותשר וא תג

 .5%18 לש סילוקוטור

 איה תוינויוויש תותשר לש תירקיעה השלוחה

 תוטשפ לש ןורתיה ,השעמל .לוהינה טקפסאמ

 -ונו הזב הז םיכורכ הרקב רסוח לש ןורסחהו

 -ויוויש תותשר לש יייטסיכרנאייה יפואהמ םיעב

 ופסוותה 1.4אטצ6 לש הנורחאה הסריגב .תוינ

 תוטשפמ עורגל ילבמ ,לוהינ .תויצקנופ רפסמ

 -קה לע םיטרופמ תוחוד קיפהל רשפא .הלעפהה

 -ות .קסיד יחפנ ומכ ,םיבאשמ לש לוצינו האצ

 -ודה ,תושיגנ תנגה תכרעמ תמשיימ םג וז הנכ

 םישמתשמה | .א6/48₪-ב תמייקה וזל המ

 ..יררההההההח₪שש=-= 0-0
--- 
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 -מו תוצובק לש תיכרריה תכרעמב םירדוסמ

 -קל השיג תויוכז תלבקמ הצובק לכו תוקלח

 1.אאטטפטס לבא .הדיקפתל םייטנוולרה םיצב

 .ללכ לע תדמלמ הניאש ,ללכהמ תאצויה איה

 ןה ,דואמ תושלח הריקסב תורחאה תונכותה

 .החטבאה סוחתב ןהו חווידה םוחתב

 ימ לכל ,תורשפאמ תוינויווישה תותשרה לכ

 לא ,םימוסחמ אלל ,תשגל ,בשחמה דיל בשויש

 -עמ .ומצע 6 ותוא לע םירומשה םיצבקה לכ

 אוה רשאכ קר הלועפל תסנכנ הנגהה תכר

 לע םיצבקל עיגהל ידכ ,תשר יתוריש שקבמ

 לע תיזיפ הרוצתב ןגהל הבוח ,ןכל .רחא בשחמ

 .ידוס עדימ קסידה לע םיאשונה םיבשחמ

 תונולח לע תוסנק

 ותיא איבמ \/ותשסאפ תחת םיבשחמה תושיר

 תא ןיעטמ התאש נפל .םיינייפוא תוסנק

 ןורכזל םילעמ הריקסב סירצומה לכ וש

 ₪05 ימושיש ךכ ,תשרל םהלש םירביירדה תא

 יסיסבה ןורכזה בחרממ קלח םידבאמ

 ןתיא תואיבמ ותא-ו 10אמז | ,ןתשוטוס[.גא

 תוכמות תורחאה לכו סהלש ןורכזה ילהנמ תא

 ידי לע םיעצומה ,םילבוקמה ןורכזה ילהנמב

 ידי לע תלזגנה ןורכזה תומכ .ישילש-דצ תורבח

 לש הרוצתב דואמ היולת תיתשירה תכרעמה

 ןוסחיאל 14א ךרעבל הקוקז ואז\/ .בשחמה

 ןיב םינטק םילדבה סע ,א16 סיטרכל רביירדה

 הרקמב 5%-ל הקוקז 1.גאוגפטס .סיטרכל סיטרכ

 -ויב עורגה הרקמב טייבוליק 70-לו רתויב בוטה

 הלוכי ,םיילמיטפוא םיאנת תחת ,10אמ .רת

 .דבלב טייב 256-ב קפתסהל

 המקה תנכות םיללוכ הריקסב םירצומה לכ

 ץוח | ,םלוכו \/ותשסא<פ תביבסל (5510פ)

 תריציל יירוביח ירותפכייב םישמתשמ ,(/ת/-מ

 סע .יגולה ורואיתל הרמוח באשמ ןיב רשקה

 תציחל תועצמאב ,רחוב התא יירוביח ירותפכיי

 -ושמ קסיד לשמל - יזיפה באשמה התא ,רבכע

 לשמל - ולש יגולה יוניכה תאו - תספדמ וא ףת

 רותפכה לע הציחלו - 1קז רעש וא "6" ןנוכ

 .םיינשה תא תרבחמ

 תדגאמ תאז תמועל \ותסושפ (סז \\סזאקזסטקפ

 תגצומה ,תחא תכרעמל תשרה יבאשמ לכ תא

 36 :םילהנמה יטירפת לש הליגרה הרוצב

 עדומ אל ללכ התא .קחתו א/גתקסז-) א(גתגקסז

 -מה ךותב םינסחואמ םיבאשמ הזיא הלאשל
 -יח .םירחא םיבשחמב סיאצמנ הזיאו ךלש בשח

 קפסמ ואותוס< לש (פספ) ימניד םינותנ ףול
 בשחמ לע םילעופה םימושי ןיב רושיקל םילכ
 " םינותנ ףוליחל תלוכיה תא הביחרמ \/א .דחא

 .אשו-פפמ תארקנה הסריג םע ,תשרה לכ ינפ לע

 -יה תא רושקל לוכי התא אש-כסמ תועצמאב
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 תווצב סידחואמ - תשרב סיווש

 בשחמ לע ץרש סושי סע ךלש בשחמב רה סוש

 סושיל סושימ םיעטק ריבעהלו ךותחל ,החא

 .יפרגואיגה רוזיפב תולת לכ אלל

 רושקה סצעה תא ךורעי תשרב והשימ רשאכ

 םיבשחמה דחא לע ,םיקתועה דחאב ,תימניד

 .תיטמוטוא ונכדועי םיקתועה ראש לכ ,תשרב

 תוחפ ,ו/פ8-ו 1/4אוגפטס ,תורחתמה תונכותה

 רפסמב קר תוכמות ןהו הז .אשונב תומכחותמ

 .רושיק-ירב סינותנ יגוס לש םצמוצמ

 !רוחבל ימב

 ,תורגוב ןה ונלש הריקסב תוגצומה תוכרעמה לכ

 אל .בורקמ הניחבל תויוארו תונימא ,תוקזח

 -בב אלא חמקהמ ומה תדרפהב ןאכ רבודמ

 .ךלש םיכרצל תילמיטפואה הרוצתה לש הריח

 תואלבטהו םירצקה םירואיתה תא בטיה קודב

 תביבס םע תומיאתה תא קודב ,וז הבתכב

 -יצב קודבל תכשת לאו ךלש הנכותהו הרמוחה

 ריחמה .ימוקמה קוושמה וא קפסה לש ויתויצ

 תיביטקפא הכימת תלוכיו תונימאל לבא ,בושח

 המישר תכרעש ירחא .התוחפ אל תובישח שי

 הוושה ,ןובשחב םיאבה םירצומ לש ,תרצוקמ

 - סינוש םיתורש םיעצבמ םה הב ךרדה תא

 -יגל עצומה לולסמהו - ינורטקלא ראוד לשמל

 .דיתעב לוד

 תריחביי ראותל ונלש הריחבהש ךכמ ,דומלל ןיא

 הנשמ הנתשמ אל תאז הירוגטקב י'םיכרועה

 -ישו תוחתפתה האור אל הזה קושה יכ ,הנשל

 תותשרה קוש .הכופה איה תמאה .םייונ

 ,הנורחאה הנשב קומע ךפהמ רבע תוינויווישה

 תביבסל תותשר לש ןתובישח תיילע סע

 צ/ותנסש5 (סז לש דיקפתה דחוימבו ,ו/ותשסש5

 -ותכ .םישדח קחשמ יקוח תבתכהב \/סזאקזסטקפ

 םימדוק םינחבמב םינייטצמהמ המכ ,ךכמ האצ

 ונלש יופנה ףס תא רובעל הנשה וחילצה אל

 תריחביי הנש יפל התיהש קסותחוגת לשמל)

 .(יסיכרועה

 יאנתב ךרענש ,ץורמב הנשה התכז 1/4185: 0

 הרתונ איהש הדבועה .ןיטולחל םינוש הביבס

 -וכי לע הדיעמ ,ייסיכרועה תריחביי ראותה םע

 -יקמ ,05 ישמתשמ תאבהב המישרמה התל

 -ישל ,א6((/גת6-ו \/גת6סואפ 1. א /[גתגקטז ,שוטנ

 .הרופ הלועפ ףות

 .דחוימ ןויצל .םילואר םירחא םירצומ ינש

 ןייוצמ בוליש איבמ 718 תרבח לש אשד

 1חשופוטו6[.גא .הליע: החטבא םע תוריהמ לש

 םיעוציב הניגפה איה ךא החטבאב םנמא השלח

 .הלש תדחוימה ןומטמה תטיש תוכזב ,םילועמ

 :המליד ונינפב הביצה \/ותוסופ [סז \/סז8קזסטקפ

 תוכרעמ לע ססובמ היהי ולוכ ןוגריאה םא

 הריחב וזש ירה ,םלוע דעו התעמ אות

 ךרטצתש תורשפאה תמייק סא לבא .תנייוצמ

 .היעבב התא ,תורחא הדובע תביבס םג בלשל

 הנכותל קקדזת ₪05 תונחת ףיסוהל ידכ וליפא

 תמועל .(פסושמתוגת) ישילש-דצ ןרצימ תפסונ

 1% תותשרב תובלתשהל הלש ךרדה ,תאז

 ןפואב ,איה \/ותסא< אד תביבסבו ות

 .רתוי הרצק ,יעבט

 -וימב ,םירופישל תוקוקז הריקסב תותשרה לכ

 ןתונ לכו שמתשמ לכ לש ,תועדומ לש עטקב דח

 לוצינל םינימזה םימושיילו םיבאשמל ,תוריש

 םע ,םיתורישה תבחרהל תוקוקז ןלוכ .ףתושמ

 לבא .ףתושמ סדומב תילרגטניא הכימת תפסוה

 -וב םירצומ תירוגטקב ןאכ רבודמש קפס ןיא

 -ירב הנושארה הפדעהכ הניחבל הייוארה ,תרג

 . תוינוניב דע תונטק הדובע תוצובק תוש

 רבעב העודי התיהש ,וז הנכות לש 3.3 הסריג

 אלו תוריהמב תואגתהל תלוכי ,אט/30 םשב

 השדחה הסריגל הפיסוה הרבחה .תוטשפב קר

 ,שווג 56ת6ז םשב ,שדח םיצבק תוריש לודומ

 .הגילה תלבט שארל דע היעוציב תא ץיאהש

 בייהראב הריחמש ,היצפוא אוה הזה לודומה

 שדח תויביס 32 דוק לע תססובמה ,רלוד 9

 .ריהמו

 -ות תללוכ [תצופופוס\.גא לש םיליחתמה תליבח

 ,דבלב הנכות תסריג םג הנשי .הרמוחו הנכ

 תעבטו טנרתא יסיטרכ רסירתכב תכמותש

 קט
 ו םקשסהפ צקה6סא ו

 תרושקת תרבעה

 סיבאשמ ףותיש

 ןטקה דרשמל
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 לש ריחמב שוכרל לכות התוא ,םינוש ןומיסא

 .(הלעמו םישמתשמ 5-מ) שמתשמל רלוד 9

 ,םישמתשמ 250-ב תכמות תיחכונה הסריגה

 רובע תפסותה .שמתשמ לכל קסיד תשרוד לבא

 .םישמתשמה רפסמב היולת הניא זוז 56

 ןיב רוחבל לוכי התאו הטושפ איה הנקתהה

 לוכי התא .תמדקתמ הרוצתל תיסיסב הרוצת

 יפל שומישל ,תויפילחת תורוצת רפסמ רומשל

 ידי לע היוצרה תא רחוב התא םהמ ,ךרוצה

 התא תמדקתמה הרוצתב .לוחיתה בלשב הדוקפ

 לש ,רתויב ןטקה ולו ,טקפסא לכ בצעל לוכי

 וליעפי האיגש יבצמ הזיא לש טוריפל דע ,תשרה

 הטושפ הניא \/ותסש5 תנקתה .תילוק הארתה

 ,התוא תרמגש רחאל ,ךא ,תויהל הלכיש יפכ

 .טושפ אוה ימוימויה שומישה

 ורדסלו רותה תא ןוחבל רשפאמ תוספדה לוהינ

 .טלפ ךמסמ לכל םיסחיימ ןתוא ,תויומידק יפל

 הספדהה תולטמ רות תא תוארל לוכ: התא

 -אה ראודה .ןמזו ךמסמ לדוג ,םש יפל תוטרופמ

 -הב לפטמ דחאה :םיטנמלא ינש ללוכ ינורטקל

 -מה הרוצב םישמתשמ ןיב תורודשת תרבע

 התא .885-ל המודה הרוצב לעופ ינשהו תלבוק

 ,הצובקל וא דיחי שמתשמל תועדוה ןיכהל לוכי

 ,ךלש ראודל תובושת תונעלו סיפדהל ,רומשל

 .885-המ תורישי

 לכות ,0וטג 55ח6ז לודומה תא םג תשכר םא

 תשרב הווש ףתושכ םיצבקה תרש תא רידגהל

 תותשר לש חסונב יישדקומ תרשייכ וא תינויוויש

 ןדבואב םנמא ךורכ רבדה .םיתרש תוססובמ

 -מה תא הברהב ריבגמ לבא ,תחא הדובע תנחת

 תכרעמ .תרש ותואמ םיצבקה תוריש לש תוריה

 תא בצעל ידכ :םיטנמלא ינשמ תבכרומ לוהינה

 תינכותב שמתשהל ךילע תרש לכ לש הרוצתה

 -חל ךילע לבא .דבלב 205 תחת הצרש ,המקהה

 לע חוויד לבקל ידכ אסטוסזא א/גתגקסז-ל רוז

 -שמ לכל םיבאשמה תונימזו םירוביחה בצמ

 םישמתשמ תוצובק רוציל לוכ: התא .שמת

 -קל השיג תמסיס ,דיחי וא ,הצובק לכל תתלו

 -ותנ תחטבאל ידמ הצורפ תכרעמה לבא - םיצב

 .הליעי םינ

 1תוצופוט אא םג ,הריקסב תותשרה בור ומכ

 הלאכ הנחת לכל ,ו/ותטסשפ תחת ,תסחייתמ

 ךרוצ שי ילבולג יופימ עצבל ידכ .תדרפנ תושי

 תרשל רבחתהל ידכ .205 תביבסל רוזחל

 קוקז התא 1/גא אוגתגקסז תרשל וא אוג

 .שוטניקמ תותשרב הכימת ןיאו דחוימ רביירדל

 שדחה לדומה אוה תאזה הנכותה רתכב סולהיה

 דוסה .םיביהרמ םיעוציב ןיגפהש ,11םג 56/6

 ןגומ דומב רה ,קסיד ןומטמב ןומט ולש

 תא ףוקעל ללכ ךרדב חילצמו (קא0די80דמס)

 בותכ לודומהו רחאמ .קסידה לא ךרדב 5

 יתוהמ רופיש איה האצותה תויביס 32 דוקב

 1993 ינו: לארשי 6

 ה --- --- תווצב םידחואמ - תשרב םיווש

 גוסמ אוה ןנוכה רשאכ דחוימב ,תוריהמב

 תינויוויש תשרמ ךלש תושירדה םא .6-0א]

 הנכותה תא ןוחבל יאדכ ,תוריהמב תוזכרתמ

 תשו רבכ ךל שי םא .בורקמ תאוה

 איה טווח 566: לודומה תפסוה ,[תצופוטז אא

 .הל תיפיצש החבשהה

 לייאה ,תוילנויצקנופה לכ ךסב רבודמ רשאכ

 תותשרה קוש לש ךלמה ראשנ 4500 לש

 -וא הפיסוה הרבחה 5.0 הסריג םע .תוינויווישה

 סיזיזו הבוט לוהינ תלוכי ,תושימג הנגה תויצפ

 ייע םיעצומה ,םיבר םיפסות סע תורבחתהל

 ונת) הלא תונוכת .ישילש דצ תורבח

 םעפ י"םיכרועה תריחביי תוא תא 1.אומ5ס-ל

 .תפסונ

 -ותו 27%א תספות אוט לש חוקלה תנכות

 -זב ןיקתהל לכות ןהיתש תא .53% תרשה תנכ

 -וכו תוספדמ .ךכל ןימז אוהו הדימב ,הובג ןורכ

 וליאו תורישי םיכמתנ םיפתושמ 60-80א/ יננ

 -ועי םירצומ ךרד תישענ יפותיש םדומב הכימת

 .אד160או ןוגכ ,םייד

 קינזהלו תשרב תרש לכל רבחתהל לוכי התא

 תונכותה ראש ומכ .הדובע תנחת לכמ םושי

 לכל שדחמ רבחתהל הסנמ 1.גאוגצט ,הריקסב

 -קה תוקתנתהה לע העירתמו קתנתהש תרש

 תדבעש םיצבקה תא רומשל קיפסתש ךכ ,הבר

 .םהילע

 ךרד אאשגש יתרשל רבחתהל לוכי התא

 -וקל רפסמל רשפאמה ,(61\/צ) יירעושיי

 תרשל תינמז וב רבחתהל 1.אאוגנו6 תוח

 קלחתהל םינכומ םלוכש יאנתב אטו ג6

 קפסמ רחא רעוש .תחא (555510א) ייהחישייב

 םיקקזנה ,שוטניקמ יבשחמ לש רוביח תלוכי

 ק6 בשחמו 1.אוגצווס (סז א[גסותוסג\ תיצפואל

 תותשרל סירעוש םג םימייק .סרוביחל דחוייש

 תנכות תועצמאב \גא רוביחלו ד

 סירביירד רחבמ סג תללוכ הליבחה .160'1א1

 .םינוש א16 יסיטרכל

 1.4 אוגפטס-ב הלולכה ינורטקלאה ראודה תנכות

 ,ראוד תלבק לע תויטמוטוא תועדוה תללוכ

 -הו ךותיחיי תויצקנופ ,ללכב ער אל ללמ ךרוע

 -כה אוז -ל תיסחי .ייהכלשהו הרירגייו ייהקבד

 הלולכה | כג/ותסו תנכותלו וא\ש-ב הלול

 אלש ,דבלב תיסיסב ראוד תנכות וז ,10א₪1-ב

 ףיסוהל ופידעי הלא .םילודג םינוגריאל םיאתת

 ,[טטתמ וא 00:48, ומכ ,ישילש דצ תוליבח

 .הלועפ ףתשל תשרה הלוכי םתיא

 5 + אהה הו 010111 ב
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 הנ | רו רמה רה א תורו רו רהב
 ו
 וו
 ה

 ו ו
 ץהפצ וו
 5 וו

 המישמל המאתה

 תרושקת תרבעה

 םסיבאשמ ףותיש

 ןטקה דרשמל

 ןושו/סזא .תארקנ 1.גאוגצטס-ל תדחוימ הנוכת

 יצבק קולחל ךל תרשפאמ איהו 6%

 .םירחא םישמתשמ סע ,הנומתו הקיפרג ,ללמ

 ,ספמ ורקמ תללוכה ,העדוה חולשל לוכי התא

 התא .לבקמה בשחמב סושי תקנזהל סורגתש

 ידכ ,(ייתוטויטה תרבחמיי) 50₪ג2000%-ב שמתשמ

 דוגינב .בשחמל בשחממ סיעטק קיתעהלו רוזגל

 תא תקתעהש רחאל ,א לש אשו-סספ-ל

 -ישו קתונמ םימושיה ינש ןיב רשקה ,עטקה

 .ינשב םג דימ ואטבתי אל דחאב סייונ

 ןחלוש לע תוימלצכ תועיפומ תשרב תוספדמה

 -לו תספדמה לע הציחל .\ותשסש5 לש הדובעה

 ךכ ,םיינשה תא תרבחמ רעשה תימלצ לע הציח

 -ות .היוצרה תספדמב הספדהל חלשנ בוקהש

 רותה בצמ תא ךל הארמ הספדהה לוהינ תינכ

 לוכי התא .הדובעה סויסל רעושמה ןמזה תאו

 -דה לטבל וא איפקהל ,תויומידק ירדיס רוחבל

 -אמ וצקמתקתזאדצאס םשב היצקנופו הספ

 -ילהש ינפל דוע ,בוקה תספדהב ליחתהל תרשפ

 .סופדל ותוא ררחשל רמג סוש

 99 הריחמש היצפואכ ,םג תקוושמ

 ,פסטת6ותק 8086 םשב לוק סיטרכ ,דבלב רלוד

 ראודה תועדוהל לוק יעטק תפסוה רשפאמה

 םע ותרזעב חחושל וליפא לכות - ינורטקלאה

 .תשרל םירחא םירבח

 -ומב הכימתב רבודמש דושחלו תועטל ןיא לבא

 -יתע תוינכות לע העידוה טפוסיטרא .הידמיטל

 -ית ,תווצ תדובע לוהינל הנכות תפסוהל ,תויד

 .תושיגפ ןוגריאו םינמז תוחול םוא



 םימדקתמ םייפארג םיציאמ
 ךווגחל םייפארג הצאה יסיטרב

 (דקוטוא) םי'בית ,תונולח ימוועיי

 םילילמת דוביע ימושייו פז

 םי וחוימ םיריחמ .םיחדקתמ

 10 וז
 ינועבצה ינדיה קרוסה
 ריחמב יעוצקמ יגוטבצ ינדי קרוס

 מ
 ץפחפהדוא
 רכוזה טקסידה
 ןךרצימ םיטקסיר לש לודג רחבמ
 םלועב ליבוחוו הידחה

 םיטקסיד - סהדאו ואש | (5

 לכל .םיריבס םיריחמב םייתוכיא

 .םיבשחמה יגוס

 תוירזוא םע םירצוחה לר *

 תודש תאו .יקתעמי תורו

 ..קיחוטהל הועק יקתעמי

 בש רוה
 יבהוא םיבשחמש םילועמ םירצומ

 ירוד

 תרומצ ירבכע
 לחה .חימלוט חוניאב רבכט
 ו הוטמ לכל ררכע ,שוו סז*מ
 - וירחאו ,סיכ
 ןטוצקמל ילאידיאה רברעה
 תס דגהב בצועמו קיודח ,ןיחא

 קפ ץסא
 ואידיו יסיטרכ תחפשמ
 תכי וטל ראידיו יסיטרכ תחפועמ
 .הלוטמ שונא 9 רוביח תורועפא .רשחמב ואידיו
 1 010 אה 08 רישכמל
 תוליבקח תונוכה .חיינ רבכע םיסיטרכ .60"ו ואידיו תחלצח
 ₪ תסיחר יסיטרכ ,םיינוויב-וד

 .תימלוע תוכיא וודא
 םייתוכיא בועחמ ירזיבא

 ,םיטקסיד :םייתורחת םיריחמב

 ךוסכיאל תואספוק ,םירבכע

 דועו

 םלוע ןורתפ .דועו תונומת
 טינעוצקחל?

 106וז0:/50₪דסאגא
 תילטיגידה המלצמה
 תרשפאמה חילטיגיד המלצמ

 בועחמל חידיימ הרבעהו םוליצ --=

 הרישי תורבחחה .רופא ינווג 6 .

 בשחמל 5 .

 דואאהאסא
 םייעוצקמ םיקרוס
 % , םייעוצקח םיקרוס תחפועמ

 חוהובג תומרב סזק ימושייל

 היצרלוזר ,קמו 6-7 תוירושיק

 תורשפא ,םיינועבצ ,80000ו דט
 לש תונומת לש תיחוכיא הקירסל

 כ
 [7ה = = ו /--

 ,מ"עב (1987) תוכרעמ קתעמ
 ,1י. הסיואלסח םיחאה יזזר :בירא לח
 03 5618577 .טעפ ,03 561 7392 ילמ
 ,3 ,סניסו גיז יחר :ןזושוו .וטנער :םיפיגס
 052013695 יל ,הנגטר ןודינ זכרמ
 רועגה תמוק ,רמוס ףוגויזיד :ביבא"לת
 03 290740 סקס ,0ב 298848 0

 .תחא תיזכרמ תבותכ שי יפקיהה דויצל

= 

 גאוסא
 הלועפב עבצ
 560 טבצ יכסמ תחפשמ

 רט היצולוזור .14* 177 םייתוכיא

 םינטוצקחל ו 4

 יהוירק ,חייחיב םימושיילו

 הריחבה .הלועח ועונא חסדנ\

 .תלעוח/תולע סחיב תיוויגהה

 ילא אנט
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 תנכות תללוכ תכרעמה .רתויב הטושפ הנקתהה

 -'ש ,(8470₪) הווצאה ףבוק תרציימה הנקתה

 -תש םעפ לכב תיטמוטוא םיבאשמל ךתוא רבח

 לע השענ השיג תויוכז לוהינ .בשחמה תא קילד

 תומרבו אשונ תוצובקב םישמתשמה ןןוגריא ידי

 -לש תוצובקל השיג תויוכז תיינקהו היכרריה

 -כה .א6ו\\ג6 תותשרב השענ רבדהש יפכ ,תומ

 -שח בויח ,שומיש תויוכז ,םיבאשמ לוהינל םיל

 םידעותמ המודכו תואמסיס תאצקה ,תונוב

 -ויב הנידע תונטרפ תמרב םושייל םינתינו בטיה

 :תויהל תולוכי דדוב בוקל השיגה תויוכז) רת

 -יש תסנכה ,המקה ,דבלב הביתכ ,דבלב האירק

 ןמז קרפלו דבלב םינותנ סינמזב השיג ,םייונ

 .(רדגומ

 םיבוט ויה םינחבמב 1/4אַו6ַ58ט לש םיעוציבה

 -וט םיעוציב גישהלו בוציעה תא ןדעל רשפאו

 -יבה תדרוה ריחמב ,תשרה תורישב רתוי םיב

 ךסב .תימוקמ הדובע תנחתכ 26-ה לש םיעוצ

 תוריהמב תרגוס תאזה תינויווישה תשרה ,לכה

 -ובמ ,י'תודבכייה תותשרה ןיבל הניב רעפה תא

 -מה קשממו שומישה תולק .םיתרשה תוסס

 -ומה הריחבל התוא םישוע ןייוצמה שמתש

 תוחפ (טעמ)ב קפתסהל לוכיש ימ לכל ,תפדע

 .רתויב קזחהמ

 היצרגטניאה אוה אתא לש ירקיעה ןורתיה

 .הלעפהה תכרעמ ןיבל תשרה ןיב תימיטניאה

 סה 060% 6![ וק

 הרב תב
+ 601% 

 המישמל המאתה
 שוו6זס5סוז \/וחסס !0|
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 | הלועמ םיבאשמ ףותיש

 .ןטקה דרשמל

 1993 ינוי לארשי 06

 תווצב םידחואמ - תשרב סיווש

 טעמכ ,תתלב הקפתסה אל טפוסורקימ לבא

 תא תתל ,ןיפולחל ,וא) הלש תשרה תא ,הנתמב

 תא שכורש ימ לכ הנתמב הלעפהה תכרעמ

 תליבח םג הקסיעל הפיסוה איה אלא (תשרה

 ןומזית תנכות ,תנייוצמ ינורטקלא ראוד

 תיביסמ הכימתו תווצ תדובעל (50801.א0)

 אז ) תשרה לכ ינפ לע ימניד םינותנ ףוליחב

 ברסל רשפא יאש העצה איה האצותה .(פפמ

 -קא \צותסטמ םלועב יח התא םא - הל

 חתוקל תנכות םג הליבחב שי  .יביסולקס

 ,לבונ תותשרמ םיתוריש לבקל ידכ ,א6ו\/ גס

 בוטה ילואו .תידיתעה אד תסריגל תומיאתו

 -יגמ ואז ,ליחתמה שמתשמה תניחבמ רתויב

 (םיאקירמא) םיבשחמב שארמ תנקתומ הע

 הלכו | 67מם8+ 2000-מ לחה ,םיבר

 .0א א 8511,-ב

 תומלעתהה אוה הלש רתויב טלובה ןורסחה

 -וש תוביסמש ,םישמתשמ תשרב ףתשל ךרוצהמ

 אל ןורסח הז .205 תביבס תא םיפידעמ ,תונ

 -ושי םיצירמ ?6-המ 80% ןיידע וב םלועב ןטק

 קוש ןהש ,תונטק תורבחב דחוימב ,05 ימ

 ןורסחה .תוינויוויש תותשר לש ינושארה דעיה

 סילודג םינוגריא לש תושירדל אקווד עגונ ינשה

 -ויב תושלח ואו לש לוהינה תויצקנופ - רתוי

 ,םיתרש תוססובמ תונכותל סחיב קר אל ,רת

 .אשד10-ו 1/4אוגווט-ל סחיב סג אלא

 רזע תנכות 005 ישמתשמל העיצמ טפוסורקימ

 םהל תרשפאמה ,\/סזאפזסטק 6סחת6ווסח םשב

 עיצהל אל לבא ,ו/ תא תרשמ םיתוריש שקבל

 -לא .ףתושמ שומישל םהיצבקו םהיבאשמ תא

 ףותיש ידי לע תקפוסמ רתוי הבוט הביטנרט

 לשמל ,תיתימא ₪205 תשרו וצו ןיב הלועפ

 לע 5א88 לוקוטורפב תכמותה ,0\/ סוגה

 ,תוביתה ישאר לע החילס) 618801 קשממ

 תוארשרשכ דבכ האלמ תילגנאב טוריפה לבא

 לש רוציק סה א6ו8801 .םיריסא ילגר לע

 םה 618105 .1א618105 א16ח660 156 6

 םה 1/0 .א6ושסזא 89516 1/0 5ץצוטח לש רוציק

 תירבעל אלמ סוגרת .[תקטו/סטוקטו לש רוציק

 תכרעמל בחרומ שמתשמ קשממ" :ןכ לע היהי

 -מה .ייתרושקת תותשרל תיסיסב טלפ/טלק

 רשאכ ,קדצומ וניא ךכב ךורכה לובריסה .(םגרת

 -וצב תולוכיה ןתוא תא תוקפסמ תורחא תותשר

 .הטושפ ךכ לכ הר

 הנכותה סהב ,הריקסב תורחא תותשרל דוגינב

 תא הלילכמ ואזתא ,ושותוסאפ תחת םושיכ הצר

 יטירפת ךותב תשר יתוריש לש תוילנויצקנופה

 הסריג תללוכ וא ש) המצע הלעפהה תכרעמ

 -ופמ לוהינה תויצקנופ .(?ותפסאפ 3.1 לש האלמ

 ומכ ,\/ותטסשפ לש םינושה םילודומה ןיב תורז

 ץחתו -) 116 ]גההקסז, 0סהוז0| גת6] ו

 לע תישענ ףותישל םיבאשמ תאצקה .א/גתגַפסז

 ךלש תספדמה תא תבצה סא .רבכע תציחל ידי

 הספדהה להנמ ,םיפתושמה םיבאשמה םוחתב

 התא רשאכ ,תיטמוטוא לעפומ ךלש בשחמב

 ךישמי אוה .תשרל ףרטצמו \צתא תא הלעמ

 יתוריש רשפאל תנמ לע ,עקרב ןמזה לכ לועפל

 .םירחאה םישמתשמל הספדה

 -קת לע חוודמ וניא הספדהה להנמ ,וננובאדל

 -ופ ללוכ ועיאו ריינב רוסחמ וא תספדמב תול

 תאצמנש תצקטתקאןאדזא6 | תיצקנ

 .1טאפד -ו 1 4א₪4506-ב

 תויוכזו דבלב תירטנמלא איה תואמסיסה תנגה

 -הל תלוכי אללו הסג הנחבאב תוקלוחמ השיגה

 -המ קתנתמ תרש רשאכ .תואכז תוצובק רידג

 -ואב רשקה תא שדחל וסני ולש תוחוקלה ,תשר

 הנכותה .תורשל רוזחי אוהש דע ,יטמוטוא ןפ

 -אה ראודה תנכות לש תמצמוצמ הסריג תללוכ

 הרישע איה המוצמיצ לכ סאש ,א1411. ינורטקל

 ללוכ ,תורחאה תותשרב אצמתש הממ רתוי

 -יאל דעוימ 50350015+ לודומה .1/\אופ

 .םינמז תוחול סואית ידי לע ,תווצ תדובע ןוגר

 ידכ 411, לש םינותנה דסמב שמתשמ לודומה

 תושיגפ לע ,תווצה ישנא ןיב תועדוה ריבעהל

 -פה ןמויל תוסנכנה ,םירחא םיעוריאו הדובע

 לע ייטפטפייל רשפא .םירבחה לכ לש תוליע

 רשפאש יפכ תולודג תוצובקב אל לבא ,ואזהא

 .1[.\אוג5זוס לע

 ראודל וב תשמתשמ טפוסורקימש לוטוקורפה

 5וחק6 א/גק| ארקנ זייול ימואיתו ינורטקלא

 תונכות ןיכהל ישילש דצ ינרצייל רשפאמ אוהו

 -נימ םימושיל תשרה תיתשתב תושמתשמה ,רזע

 עדימב תשרה ירבח תא ףתשל םג רשפא .םידח

 -רה ותוא ,פספ ייימניד םינותנ ףוליחיי ידי לע

 עפפ תרזעב .תשרה לכ לע טפוסורקימ הביח

 ינורטקלא ןויליגמ עטק בשל ,לשמל ,רשפא

 ךמסמ ךותב ,דחא בשחמב חותפה

 .רחא בשחמב לעופה ,ו/08ִמ םילילמת דבעמ

 -מב סינותנ יוניש ,רמשנ יייחייה רשקה דוע לכ

 .ינשה ךמסמב יטמוטוא ןוכדיע ררוג דחא ךמס

 -הל קוידב טעמכ ההזו הטושפ ואו; תנקתה

 ןקתומ ךלש בשחמב סא .(/ותנסש5 3.1 תנקת

 בורק לש המישר ךותמ דחא ,תשר סיטרכ

 -ות ,וצתש ידי לע תיטמוטוא םיכמתנש 100-ל

 םיאתתו תיטמוטוא ותוא ההזת הנקתהה תנכ

 ךרטצת .ךתוברועמב ךרוצ אלל ,רביירדה תא

 שומישו 1/0 ,הקיספ יווקל תופדעה רוחבל ילוא

 .תיסחי הלק הנקתה וז לוכה ךסב לבא ,ןורכזב

 -מש דע ,ךכ לכ ייהפוקשיי הרוצב תלעופ אזהא

 -רמ לע םיחוויד תלבקמ אל ללכ לוהינה תכרע

 תא תוארל לכות להנמכ .תשרב תוליעפה תיב

 -לו םיפתושמ םיבאשמל השיגה תויוכז תאצקה

 אל לבא ,ןומזיתהו ראודה יתוריש תא ןגרא



 מס קוצי
 האירק ןורכז ליכמ .הרמוח גלפ לע תססובמ הנכות תנגה תכרעמ

 עצבמ יייע ןה שומישל דחוימב חונ ,תע לכב יונישל ןתינה הביתכו
 לש בחר ןווגמב הכימת .יפוסה שמתשמה יייע ןהו הנגהה

 םיבשחמ יגוסו הלעפה תכרעמ ,תונכת תופש

 ,שאזא תוכרעמל הנגה גלפ
 תיטרדנטס תירוט האיציל רבחתמ
 .הדובע תונחתו םיבשחמ לש

 ו: ו כ ףי יש
 רשפאמ ,דדוב גלפ יייע תשרל תללוכ החטבא

 רפסמ לוהינ ךות ,תשרב הנחת לכמ תנגומ הנכות תלעפה

 השיכרה ןוישרל םאתהב ,תינמז וב רתומה תולעפהה

 ([.גא) םינותנ תותשר לש רתויב בחר ןווגמב ךמות

 גלפ לע תססובמ .ןמז תלבגומ הנכות תנגה תכרעמ רימז וידוטס :בוציע
 .בשחמה ןועשב יולת יתלב יאמצע ןועש וכותב ליכמה
 המגדה יכרצל לבגומ ןמזל הנכות תונגה רשפאמ
 ןמז שודיח רשפאמה תואמסט ךרעמ .הנכות תרכשה וא
 .טקסיד חולשמ יי'ע וא ןופלטב שומישה

9 



 הזזה ידי לע ,לוכי שמתשמ לכ .ךכל רבעמ הברה

 טילחהל ,ולש בשחמה לש ךסמה לע םילגרס לש

 תורישל שדקוי בשחמה יבאשממ זוחא הזיא

 אל להנמה .יטרפ שומישל רמשי הזיאו רוביצה

 תויוכז םוחתל ,לעופב שומישה רחא בוקעל לוכ*

 םישמתשמה תא חירכהלו םינמזב ליבגהל ,השיג

 עורגו .םעפ ידמ סהלש תואמסיסה תא ףילחהל

 1108-ל קשממ ןיא הליבחל ,לכמ

 -מה ,1?א לוקוטורפ לש הסריג תקפסמ ושש

 האיצי אלל .אשוו\ג6 יתרשל השיג תרשפא

 -של השיג םע תינמז-ובו ליבקמב ,\/וח6סש5-מ

 םינחבמב ותא יתרשלו 1/4 א אוגתגַקסז יתר

 ןורכזהש יאנתב ,םיבוט םיעוציב הניגפה איה

 -נא .ויד לודג אוה םיצבק תרש שמשמה בשחמב

 -יבח וז ,םוכיסל .תוחפל 8א18 לע םיצילממ ונח

 -מה תוינגומוהו תונטק תוצובקל תילאידיא הל

 .תידעלב המרופטלפכ \שותטסש5-ב .תושמתש

 שי השיג תחטבאל רשאכ וא ,תינגורטה הביבסב

 .חלצת אל ו// ,תיטירק תובישח

 -ויוויש תותשרל לבונ לש ,1.1 ,הנורחאה הסריגה

 תקפסמ איה לבא ,םיעוציב בכוכ הניא תוינ

 תונוכת המכו ידמל יתודידי .\/וחאסשפ קשממ

 סע .ייהדבכייה תשרה לש 4.0 הסריגמ תולואש

 המכ הרסח (רוציקב או/) ןא6ו\/גט 146 ,תאז

 ריחמה .היתורחתמ לש תומדקתמה תונוכתהמ

 -קה תא הליבגמ לבונו שמתשמל רלוד 99 אוה
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 "ו

 -הל רשפא) רתויה לכל םישמתשמ 25-ל הצוב

 25 קר לבא ,תשרב הצק תודוקנ 225 דע ןיקת

 רתוי תולודג תוצובקב .(תינמז-וב לועפל םילוכי

 4.0 וא 3.א ,2.א תואסריגל התיכ תולעל יאדכ

 .השדחה

 -דב ךמותש אז6 סיטרכ לכ לע ורת אש

 -יבח תועצומ םיליחתמל .לבונ לש 01 םירבייר

 ינרצי לש רזע תנכותו הרמוח תוללוכה ,תול

 -קה םבַפ6ַ 160תת00קע ימאתמ) ישילש-דצ

 ,םיבאשמ הצקמ התא .(א1860א1 וא םייסאל

 -ירג ידי לע ,תוספדמ וא םיצבק תוירפס לשמל

 תכרעמהו (160%5) תוימלצ לש הכלשהו הר

 אל האצקה עצבל הסנמ התא רשאכ העירתמ

 -וא תרמשנ אל תואצקהה תכרעמ .תיקוח

 ןכלו בשחמה תא הבכמ התא רשאכ תיטמוט

 טוריפ םע ,(24108₪) הווצא ץבוק רוציל ךירצ

 השיגה .יטמוטוא לוחיתל שמשייש ,תואצקהה

 -קה תורוצת רפסמ רומשל ךל תרשפאמ תאזה

 יפל לוחתיא תרוצת רוחבל לוכי התא ןהמ ,האצ

 התא תשרל םירבוחמה לע םינותנה תא .ךרוצה

 התא ותוא ,רחא הווצא ץבוקב רומשל ךירצ

 תנכדעמ אל לוהינה תכרעמ .ךרוצה תעשב ןעוט

 תא קר ,םיבאשמה תוגוצת לכ תא תיטמוטוא

 .תוספדהה רות

 -וא הסנמ או[ ,הריקסב תונכותה ראש ומכ

 -לה .קתונש תרש םע רשקה תא שדחל תיטמוט

 הסנמ תרש רשאכ הארתה םילבקמ אל תוחוק

 -וקל שי יכ ליעפמל עידומ תרשה לבא ,קתנתהל

 -עב ,רשקה שודיח .ולש םיצבקל םיליעפ תוח

 -המ שרוד וניא ,תידדצ-דח תוקתנתה תובק

 אלש םיצבק לבא ,1/000א לש ךילהת תוחוקל

 .ידמל יחטש אוה הספדהה להנמ .ודבאי ורמשנ

 לדוג תא אל לבא ,תודובעה רות תא גיצמ אוה

 תוארתה וא רעושמה הדובעה ךשמ ,םיצבקה

 .תספדמב רמגנ וא עקתנש ריינ לע

 קלח םניא ייטופטיפיי תלוכיו ינורטקלא ראוד

 -זת ,םהב ןיינועמ התא סאו הליבחב ילרגטניא

 תורסח אל .ישילש דצ תנכות לש עויסל קקד

 לש דפו וא ג וחסו לש 6/ו| לשמל ,הלאכ

 ינורטקלא ראוד אשונב רמאמ האר) טוטחפ

 -יה הרודהמה /26 //6421אמ לש 4 ןויליגב

 לש הכימתהש ,ךכל בל םשל קר שי .(תילארש

 תונכותו תלבגומ איה 52% לוקטורפב אש

 ק508/58 לשמל ,הז לוקוטורפ לע תוססובמה

 .דיקפתל הנמאתת אל ,א1א[

 -וימ תועצעטצה לכ אלל ,הטושפ איה הנקתה

 ,ולשמ קסידל קקזנ תשרב 26 לכו רחאמ .תרת

 .יוביג הווהמ ימו רוקמ שמשמ ימ ןמסל ךילע

 לכ תא םיניקתמ ןושארב ,םיבלש ינש הנקתהל

 .ואאמד תא םיצירמ ינשה בלשבו 205 יצבק

 רקי א! ןורכז 05 ישמתשמל םיכסוח ךכ

 ה-כ------< תווצב םידחואמ - תשרב םיווש

 תוינכות ןיב םיטקילפנוקמ רהזהל ךילע .זפמ

 ךילע לבונ לש אז.640818-ב תרחב סא .ןומטמ

 דנא .טפוסורקימ לש 5א148דדסמזשמ תא לטבל

 ךילע לבא ,רתוי הריהמ הנורחאה יכ ונאצמ ונח

 "תרחואמ הביתכיב .הריחבה תא לטבל

 .לופית תכרעמה תרחא ,(ספז ג יצמס ואאודמ)

 תא רוטנלו להנל ךל רשפאמ %5א10ַדמ לודומה

 -טס תקפסמ הנכותה .קחורמ 6 לכמ תשרה

 תלוכיו םיתרשה תוליעפ לש הרישע הקיטסיט

 תכרעמ .תשרל םיבאשמו םישמתשמ ףיסוהל

 -הו דבלב תיסיסב איה םישומיש לע חווידה

 לש המרב תישענ םיצבק תוירפיס תאצק

 .םידדוב םיצבק טוריפ אלל ,50 דץ

 -צה םע ,ידמל הבוט איה תושיגנה תנגה תכרעמ

 השיגה .הנסחאבו רודישב תואמסיס לש הפ

 הלק איה 3.א וא 2.א גוסמ א6ו\\ג6 יתרשל

 ,לשמל - רתוי דוע לקהל היה רשפא ךא ,ידמל

 ינפל אאמדא-ו [קא תניעטב ךרוצה לע רתוול

 .רבחתהל לוכי התאש

 -תב המקמתה א6וצ/ג₪ 1.16 םיעוציבה ינחבמב

 -המ דומלל המ ןיידע הל שי .הלבטה תיתח

 .תוינויוויש תותשר קושב תוקיתווה תורחתמ

 דיתעב בלתשהל איה תיפוסה הרטמה סא לבא

 הלוכי ייהלקייה הסריגה ,ייהדבכיי לבונ תשרב

 .ידמל הבוט הלחתה תדוקנ תויהל

 ןושופסטוס6 לש תותשרה תנכות לש 2.0א/ הסריג

 ןהדננ

5 6 866 

 אטספממ 008[
 ו

1 1) 

 .תרושקת תרבעה

 םיבאשמ ףותיש

 :הלועמ ןטקה דרשמל
- 

- 1 5 



 רואל תאצל תמאל הרשפיא הלש תיגולונכטה תוליבומה .יילבקמ התאש אוה - האור התאש המ" גשומה תא תינחלושה רואל האצוהה םלועל הסינכה גקס\ש

 ינווגב םיכמסמ תקפה תולקבו תוכיאב םיטרדנטסה תא העבקש רחאל .רוקמל ההזה תוכיאב תספדמה ןמ תאצוי - ךסמה לע התארנו הקרסנש הנומת התוא

 ינווגב ךמסמב רבודמ סא ןיב .תולע תוחפ הברהבו תולקב ,עבצב תינחלוש רואל האצוה דחא לכל תרשפאמ איה :עבצה תיזחב םג סויה /\קק|6 הליבומ ,רופא

 רתויב הבוטה האצותה תא ךל תוקינעמו רתויב ןטקה ץמאמה תא ךממ תושרודש תומלשומ תוכרעמ ךל העיצמ גס ,עבצב םא ןיבו ,רופא

 | 2 וש \ - 7 ג 1 |

 ו

 ₪ = םמאטמננמ / |
 ויו

| 0 | 

 תנייטצמה ,רופא ינווגב םיכמסמ תקפהל תמלשומ תכרעמ הגיצמ 6
 זכרמב .הל המוד ןיאש טלפ תוכיאבו ,היקלח לכ לש האלמ היצרגטניאב

 תודחו תוכיא רופישל 16 לש תוידעלב תויגולונכט יתש תכרעמה
 - הספדהה

 תללוכה ,תמלשומ תכרעמ איה /\16 לש עבצב םיכמסמה תקפה תכרעמ
 ינכפהמה עבצה קרוס תא ,.\ קקו6 (?0]סז זוח(טז השדחה תספדמה תא
 7 .שוטניקמ בשחמו ינועבצ גצ ,תולקב לעפומה ג ק16 00107 06507

 0 םפגסמ> - /

 0." | תוכיא תא תרפשמ /\קק|6 לש ?27306(11010-ה תייגולונכט
 עבצ תוכיאל תיארחא ,/\ 16 (?0!סז5ץחט תינשדחה עבצה תנכות 7 תורחא רזייל תוספדמב םינווג 33 תמועל רופא ינווג 91 ןיב ןיחבהל התלוכיב הנומתה

 ,טלקה יעצמא ינפ לע עבצב תויבקע החיטבמו ,רוקמל רתויב הבורקה |
 ו | | .שמתשמה תוברעתהב ךרוצ אלל - טלפהו הגוצתה 4

 1 םיכמסמ תקפה סוחתב סלועב הנורחאה הלימה תא הווהמ תכרעמה

 ,היביכרמ ןיב אלמ ןורכניסב תלעופ איה ןחלושה לע ךלצא ,עבצב 4 00/סז5עח6

 הבוטה האצותבו תיברימ הלעפה תולקב תנייטצמו ,שמתשמה ןמ ינכט עדי לכ תשרוד הניא

 תספדמל הקינעמ ["וחטחח\( תייגולונכט
 יכ דע ,תויתואו םיווק קילחהל תלוכי
 .סופד-תיב לש וזל המוד הספדהה תוכיא

 תוכיאב תונומת תקירסל רופא ינווגב 4 קט (0ח6563תתטז קרוס תללוכ תכרעמה | טקטיכראל ,קסעה לעבלו טנדוטסל :דחא לכל עבצה תא תוברקמ הלא תונוכת רתויב
 גוסמ תספדמו ,שוטניקמ בשחמ ;הבר תולקב יפוסה ךמסמב ןבולישו ,תימוליצ טעמכ | = .רוקמל ןמאנ ,יתימא עבצב - רואל אצת ולש תיעוצקמה תמאהש הצורש ימ לכלו ,בצעמלו |

 תספדמ הנומתב) תתבושמ רוייל תספדמ וא תינוכסח .\ קס!6 51ע16%/תו6ז [[ | :\קק]ט לש היפוסוליפה תרגסמב ,הבר תולקב גשומש עבצ |

 תולקו תכרעמה לש תמלשומה היצרגטניאה .(4 קק!6 [.3%6ז\\חושז זס 0 | 1

 ללמו תונומת ,הקיפרג תוללוכה תודובע גיצהלו קיפהל סויה ךל תורשפאמ ,התלעפה | | | ₪ ,

 תיבבו רפסה תיבב ,הטיסרבינואב ,לעפמב ,דרשמב - הל המוד ןיאש תוכיאב | | ו 5

 י"ע וכרענש ןוצר תועיבש ירקחמב
== 

 = .דימתמ ךילא בורק 8 ו ו
2 2 
 .רתויב סיהוכגה םינויצה תא 8 2
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 תומיאת ,םיבוט םיעוציבב תואגתהל הלוכי

 1.גא תותשר סעו אפוו/ג6 תותשר סע הדובע

 איה .טלחהב הריבס החטבא תכרעמו תפס

 -נ תולוכיש תורמל ,קוחרמ לוהינ תרשפאמ םג

 -חת טלחהב ריחמה .תוירעזימ ןה תורחא לוה

 -ותו הרמוח תוללוכה ,םיליחתמ תוכרעו יתור

 .שמתשמל (בייהראב) רלוד 299-ב תורכמנ ,הנכ

 ישמתשמבו 205 ישמתשמב תכמות 5גוצ6זאמזי

 ןורכז 18א-כל הקוקז חוקלה תנכות .(/ותַשסשפ

 -בו הספדהב סיעוציבה .40א-ל תרשה לודומו

 הכימת ןיא לבא ,םילועמ ויה 62-80א1-ל השיג

 ישילש דצ תנכות שוכרל ךירצו םדומב הרישי

 אל ןה תשרל תונחת םיפרצמ רשאכ .ךכ םשל

 תואיבמ ןהש םיבאשמה לע תיטמוטוא תוזירכמ

 תרשל ,שדחמ תורבחתהה תונויסנ .הינודנכ

 תיטמוטוא הרוצב םישענ ,תשרה תא שטנש

 -פמ תורבחתהה תא ץירהל ףידע יכ ונאצמ לבא

 \/ות6ס5 תרודצורפ לע ךומסל אלו 05 תדוק

 ,הז סופסיחמ ץוח .ךל תדעוימה ,תיטמוטואה

 הקלח איה \ותטסאפ תביבס סע היצרגטניאה

 .ןיטולחל

 לכ תא הליעפמ ךסמה תיתחתב תוימלצ תצובק

 ןיאש תורמל .לוק יצבק רוביח ללוכ ,תויצקנופה

 ( פא6 8 פ80?) ייהכלשהו הרירגייב הכימת

 \אותטסשצ לש םיצבקה להנמ תא ליעפהל רשפא

 תשמתשמ הליבחהו רחאמ .תלבוקמה הרוצב

 הנקתהה ,(/ות6סא5-ב םימייק רבכש םירביירדב

 רביירדה תא ףיסוהל קר ךירצ .רתויב הלק איה

 תורוש רפסמ תפסוה ידי לע ,א5-.אמז

 םאתמה יסיטרכ תנקתה וליפא .55ד5א/.וז-ל
 תכרעמה .הנקתהה תינכות ידי: לע תכרדומ

 לע הגיצמ איהו םינקתומ םיסיטרכ הזיא השח

 םירפמיגו םיקספמ לש ןוכנה בצמה תא ךסמה

 ,תוללוכ .תוכמתנה תויגולופוטה .(11אוקם5)

 ,480606 תא סג ,ןומיסא תעבטו טנרתא דבלמ

 .שוטניקמ תותשר אל לבא

 אצמתש המל המוד תוספדמב הטילשה

 -דה ליחתהל תלוכי ללוכ ,10א₪7-ו 1.\ןאוגצטס-ב

 -יה ידי לע ןיטולחל ררחוש ךמסמש ינפל הספ

 תיצפוא .ךכל | תארוק | 5וצ6תאס) סוש

 איה ינורטקלאה ראודה תנכות .([אאותסז מ

 -הו הריזגיי עצבל תלוכי אלל ,דבלב תיסיסב

 ילבו םינוש םיבשחמ לע םימושי יב ייהקבד

 לודג רפסמל העדוהה התוא תא חולשל תלוכי

 בוק קה ףרצל רשפא העדוה לכל .םילבקמ לש

 .פפ ייומד םיתורש קפסל תורשפא ןיאו דיחי

 -הל םילוכי יתימא ןמזב ייסיטופטיפי תוחישב

 .םיבר םיחחושמ ףתתש

 פווששזאמז לש תיביטרטסינימדאה | תלוכיה

 .הריקסב תורחאה תונכותה לומ תיתורחת הניא

 -יגה תויוכז תא עובקל הרומא הדובע תנחת לכ
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 תווצב םידחואמ - תשרב םיווש

 -הל להנמה לש תלוכיהו הלש םיבאשמל הש

 תלבגומ איה ,קוחרמ הטילש ידי לע ,ךכב ברעת

 השיג ליבגהל רשפא יא .םירחתמל סחיב דואמ

 -מב תויוכז רידגהל רשפא לבא ,םידדוב םיצבקל

 ,יהקיחמיי ,ייהריצייי ,יףודפידיי :תוירוגטק ןווג

 תפלחהייו ,ייהביתכיי ,ייהאירקיי ,ייהזזהיי ,ייעוציביי

 אוה תורחא תותשר סע הלועפה ףותיש .ייסש

 תרש סע ליבקמב ונדבע תוניחבב ונחנא - בוט

 -שמ איהו רחאמו - תויעב אלל א6ו\/ג<פ 1

 1.גא יתרשל רוביחה ,5א/8 לוקוטורפב תשמת

 -מב םיעוציבה .ףוקש תויהל רומא א/גתגַקסז

 תקפה .הלעמ יפלכ היטנ סע םיינוניב ויה םינחב

 ןידע ןונוויכ תשרוד תשרהמ תיברימה תלוכיה

 -ישה תכרעמו ,511צ6ז08006 ,ןומטמה תכרעמ לש

 68801 םירוד

 וז הנכות ךופהל הצור א6ו-5פסטז6 םא ,סוכיסל

 -יה תא רפשל הילע ,קושב תיניצר תדדומתמל

 -רב הכימתל ףיסוהלו תיביטרטסנימדאה תלוכ

 הזה רצומה ,הלא תונורסחמ ץוח .תורחא תותש

 .תדהוא תוסחייתהל יואר טלחהב

 לוהינ ,תוריהמ סה הריחבל םינוירטירקה םא

 -יג .הז רצומל םירחתמ ןיא ,ךומנ ריחמו הספדה

 החטבא תכרעמב תואגתהל םג הלוכי 5.1 הסר

 הלועפ ,קסיד חפנ תונימז תרקב ,בטיה הרוגס

 .₪ק8-ב הכימתו תורחא תותשר םע תפתושמ

 ינחבמב ןה םיהובג םינויצ לביק הזה רצומה

 .המישמל המאתה ינחבמב ןהו םיעוציבה

 -מל ןהו 205 ישמתשמל ןה הנימז 0 אמ

 שידקהל רשפא יא לבא ,(/ותשסאפ ישמתש

 .דבלב תרש דיקפתל בשחמ

 ,ןורכז 28%-מ תוחפ אל תשרוד חוקלה תנכות

 ליינכ) ,41א דוע ךכל שידקהל שרדנ םיצבק תרש

 בלושמ הספדהו-סיצבק תרשו ,(הספדה תרשל

 ונלזמל .ודיקפתל ןורכז 57א תוצקהל ךירצ

 וליפא ,ןוילע ןורכזב הנכותה תא ןיקתהל רשפא

 אל םיקולב רפסמ לע ץבוקה תא רזפל ךירצ םא

 קפתסת 10א81 ,םיילמיטפוא םיאנתב .םיפוצר

 .05 לש יסיסבה ןורכזה ךותמ םיטייב 256-ב

 יננוכ ףותישב תימינפ הכימת תללוכ הליבחה

 .םדומ ףותישל ישילש דצ תונכותבו 62-80א]

 תחא הנחתשכ עצבתהל לוכי הספדה ףותיש

 רשפאש וא ,תספדמהו הספדהה רות תא תלהנמ

 השיגה .תונתת יתש ןיב םידיקפתה תא קלחל

 לש ךוביס ריחמב - סמועה תא תקלחמ הינשה

 העיצמ 7148 .הטושפ תויהל הרומאש ,תשר

 םג ומכ ,6ת₪-ו טנהתא תותשרל א16 יסיטרכ

 -וטה ןוגריאל .(60א65א181085) תוזכה

 ידקומיי רמאמ האר) .בכוכ תרוצתב תויגולופ

 -מה / 6 אוג62זאמ5 לש 3 ןויליגב ייטוויח

 .(תילארשיה הרודה

 -יזמ העפשה אלל ,תולקב השענ םיצבק ףותיש

 -מה הדובע תונחת .תרשה יעוציב לע הק

 ןהש םיבאשמה לע תוזירכמ תשרל תופסוות

 קסש) ייתצפוק" העדוה רודיש ידי לע ,תואיבמ

 םיתרשה .םישמתשמה לכל זילע ףוצפיצו (שק

 -שמ קותינ לע תוארתה םילבקמ תוחוקלהו

 ,תרש לש שדחמ תורבחתהו קותינ רחאל .םיבא

 ידכ שדחמ לוחתיא עצבל םיבייח ולש תוחוקלה

 -ותה ןיב הדיחיה איה 10אפד .הכלהכ רבחתהל

 -לא ראוד לודומ תללוכ הניאש ,הריקסב תונכ

 תכמות איה .יביטימירפ ףא ולו - יינורטק

 תרשפאמ איהו תורחאו 6א1811 60, :א1411-ב

 לע הזרכהה ןונגנמ תא רוגסל םישמתשמל

 תא ועירפיש הצור אלש ימל ,תועדוה תלבק

 .וזוכיר

 תא תוראתמה ,תוימלצ ססובמ יפרגה קשממה

 תוימלצ .הלש םיבאשמה תאו תשרה תויצקנופ

 - רוטינו לוהינ תולועפ עצבל תורשפאמ תורחא

 -וכי תחא תספדמ .יסיסב תולקת רותיא וליפאו

 לוכי דיחי רותו הספדה ירות רפסמ תרשל הל

 -וימה תספדמהו הדימב .תובר תוספדמ ןיזהל

 רותה תא טיסהל הלוכי תכרעמה ,הסופת תדע

 תוארתה לבקמ סג התא .תיביטנרטלא תספדמל

 תיצקנופ .תספדמב רמגנ וא עקתנש ריינ לע

 הספדהב ליחתהל תרשפאמ ו קפקא אדיזא6

 וז היצקנופ .ואולמב ררחוש ץבוקהש ינפל דוע

 רודישה ינמזש ךכ ,םיצבק תסיחד םע תבלושמ

 -שמ הרוצב םירצקתמ תספדמל חוקלהמ

 106 ו -
 6 0ק008% 9/ה60* [16וק

106 0667 50 

 ה 1 טפט נפו ₪8 לקססו ג

 5 17 לו טוסו מסע 58 900 1

 | .תרושקת תרבעה

| 

 | הלועמ ןטקה דרשמל
 יי ,

 | הלועמ םיבאשמ ףותיש



 !יכונית דסומ להנמ 7

 !שכרהו בושחמה לע 0 [= [ /] ב : בש חת

 זמ טקשתב קשה תזק ומ

 רודל רובעל ךל רשפאיש ,בשחמ םויה הנק

 !דבלב 6.011. ה תפלחה י"ע אבה

 !בר ףסכ ךוסחת ךכ

 !ךוע'תב בושחמב הליבומה הרבחהמ הנק

 םיליבומ "רוטסרטויפמוק" לש ₪1,178 יבשחמ

 םידליה ינגמ ץראה לכב ךוניחה תודסומב

 .תולודגה תואטיסרבינואהו תוללכמה דעו

+0 

 ₪1 מ יבשחמ ףלא העבשו האממ הלעמל

 .תונורחאה םינשה 10-ב ץראב ורכמנ

 !ךלש בושחמה יכרצל ללוכ ןורתפ לבק
 יכרצל "תורופת" תרושקתו הרמוח ,הנכות
 תדדוב הדמעמ ךלש יכוניחה דסומה
 .םיבשחמ תואמ לש תותשרל דעו

 !םניח ץועיי

 בושחמב החמתמה ,ונלש ךוניחה ישנא תווצ

 03-5798350 לצלצ ,ךתושרל דמוע ,ךוניחה תכרעמ

 .לופ-ןא'ז םע וא יקיא םע ץעייתהל שקבו

 הדבעמו ןימא ינכט תוויש

 !ןתושול תללכוטמ

 טקפסורפה תא ןמזהו לצלצ
 03-5798350 !ונלש שדחה

 :(הינח שיו ג"ר ןוינקל בורק) ,הגוצת םלואו ישאר דרשמ

 51203 קרב-ינב 13 ןושיקה 'חר

 03-5798360 .סקפ ,03-5798350 .לט

39 



7 

 .תיתועמ

 -שמ ףותישל רזע תונכות ללוכ לוהינה ןונגנמ

 .( גטפח) שומיש בקעמו השיג תחטבא ,םיבא

 תא רידגהל ןתינו הפיקמ איה החטבאה תכרעמ

 -בו יכרריה הנבמב ,בר טוריפב השיגה תולבגמ

 -אמ בקעמה תכרעמ .הרמוח לש תונוש תוגרד

 -תה ינמז ומכ ,םינוש םירטמרפ רוטנל ךל תרשפ

 תונימא ,חוקל לכ לש תוקתנתהו תורבח

 תויצקנופה תחא .תורבחתהב תולקתו םיתרשה

 ףסיי תרקב תארקנ הז םוחתב רתויב תובושחה

 -על תרשפאמה ,(פ15א דזחמפאסז ס) ייקסידה
 -לו םיקסידב יונפה חפנה רחא תיטמוטוא בוק

 -תמ והשלכ תרשב קסיד רשאכ ,הארתה איצוה

 .ויתודג לע הילעל ברק

 תותשר םע םינייוצמ םירשק העיצמ ואש

 -יה העיצמ ן\6ו\/ג6 תביבסל רוביחל .תורחא

 דיקפתל שדקומ הייהיש ,ק6-ב שמתשהל תינרצ

 עויסב .רושיקה תנכות תא ץירת וילע ,יירעושיי

 -ויוויש תותשרל רבחתהל לכות ןא6ו880ַז קשממ

 ורקסנש ,5ווט6זאמד-ו \שז\ש ומכ ,תורחא תוינ

 -יקמ רוביח .1.גא א!גתפַפְטז יתרשל וא ,ליעל

 רוביחו אוגס1.גא תשרל רשג יייע השענ םישוטנ

 .88-232 רשג תועצמאב השענ םימדומל

 הינויצב 10אש הטלבתה םיעוציבה ינחבמב

 סיבוטה םירביירדה תוכזב רקיעב ,םילועמה

 םוקמל העיגה איה .קסידה ןומטמלו טנרתאל

 אסא ) סםיבושחה םינחבמהמ םינשב ןושאר

 הליבח וז לכה ךסב .(סמסו6הדמס 5סשםש

 לש בחר חווטל ןימא ןורתפ העיצמה ,תיטנגלא

 -יבב הלכו דואמ תונטקב לחה ,תותשר

 -יבס םע רבחתהל ךירצ התא םא .סולפ-תוינונ

 -תי הז רצומ - הדמתהב הנתשמה תותשר תב

 .ךל םיא

 8608 לש תשרה תנכות לש 4.0 הסריג

 יתוש םע תומיאתבו היעוציבב תנייטצמ

 סע ₪05 ןיערג לש הפיטעה לבא אוג

 -יסב שומישהו תחלצומ הכ הניא יפרג קשממ

 -בה תושירדל הנוע וניא תונפצומ אל תואמס

 ףוטיע תללוכ \ץמפ-ו רחאמ .תויסיסבה תוחיט

 יתרשל תרבחתמ איה ,אטוואג םאות [קא/8קא

 לבא ,םילוקוטורפ לש תפסונ הבכש אלל לבונ

 תכרעמל םיבאשמכ קר שמשל םילוכי םיתרשה

 םג .םימושי םהילע ץירהל רשפא יאו םיצבקה

 .שוטניקמ יבשחמב הכימת ןיא

 תורחתמה לשמ הנוש תשהל ואפמ לש השיגה

 -ילתמ (פוגווסח א[גתגק6) הנחתה להנמ .תורחאה

 -מש חוקלל אלו (ק6-ה) הדובעה תנחתל טח

 תלוכיה תא תלכסמ תאוה השיגה .הב שמתש

 דבלמ .םישנא יפל הדובעה תוצובק תא ןגראל

 ב
 1991 ינוי לארשי 6

 תווצב םידחואמ - תשרב םיווש

 לכ ,השעמל ,ןיא תרשה בצמ לע חוויד תלבק

 תספות חוקלה תנכות .קוחרמ הטילשל תורשפא

 תקקזנ (קמפת) יירבח"" תנכות ,ןורכז 308-כ

 .300א-מ תוחפב קפתסמ אל תרשהו 408-ל

 ,אטוו\גס-מ לואש םישמתשמה סקדניאו רחאמ

 סוחתב םג .הצק תודוקנ 255-ב תכמות הנכותה

 לבונ לש םינקתה ירחא ואפפ תבקוע הרמוחה

 .ןו6ז\(ג-ב תכמותש תיתשת לכ לע ץורת איהו

 לבא ,שמתשמל רלוד 99-ב םיליחתמ םיריחמה

 הרמוח סע הזורא התוא אצמת התא ללכ ךרדב

 .תובלושמ "תוליבחיי רכומה ןרצי לש

 -לא ראוד ללוכ ,תולבוקמה תויצקנופה לכ

 םדומל רוביח ומ ידי לע תוכמתנ ,ינורטק

 00% + לשמל ,ישילש דצ תנכות שרוד ףתושמ

 ןיב רוביחה .6ז058 00. תרבח לש תת

 ןנוכ ןיב לשמל) סהלש יגולה גוצייל םיבאשמ

 השענ (םיצבקה תכרעמב ולש יוניכה ןיבל קסיד

 -וי רבכע תוציחל תרדיס .יירוביח רותפכיי ידי לע

 -וש תכרעמהו ותוא תקתנמ וא רשקה תא תרצ

 הרוצב .םירוביחה תיירוטסיה לש םושיר תרמ

 .תוספדמ םירבחמ המוד

 ,תימוקמ הדובעב ןייטצמ הדובעה תנחת להנמ

 -רמ םיתוריש םיקהל ךל רשפאמ אל אוה לבא

 לע המקהה תינכות תא ץירהל ךירצ התא .קוח

 רשפא .עגיימ תויהל לולע רבדהו דרפנב תרש לכ

 לע | אאגותטסאפ לש הספדהה להנמב שמתשהל

 תא ונבהא ונחנאו ,רותה בצמ תא קודבל תנמ

 -של רשפא יאש תורמל ,ו/פפ לש 520018-ה

 תנכות .תויומידק תאצקה ידי לע רותב טול

 חולשל הלוכי תילרגטניאה ינורטקלאה ראודה

 תונעלו ותוא סיפדהל ,קסידל סנכנה ראודה תא

 תא ליעפהל לכות ,ךכב צפח התא סא .חלושל

 הזירכמש ,(ק0ק טק) ייהצצה העדוהייה תיצפוא

 הרזע יכסמ ראודה תנכותל ןיא .ראוד תלבק לע

 ראודב םייניצר םישמתשמ .ייטופטיפ"י תלוכיו

 ,6041 תא תשרב \בשל ופידעי ינורטקלא

 .הלועפ ףתשל החמש ואפמ התיא

 העיפומ הצק תדוקנ לכ .הטושפ איה הנקתהה

 -הו תשרה תפמ לע ,היבאשמ לכ סע ,תיטמוטוא

 - םייללכ םירטמרפב רוחבל קר ךירצ שמתשמ

 -צה .קסידה ןומטמל שדקויש ןורכזה תומכ ומכ

 -פמ רשאכ ךסמה לע תורצונ וצפ8 לש תוימל

 -ייק .הנקתהה רחאל ו/וחסש% תא שדחמ םיליע

 םע ,ייתמדקתמ הנקתהיי עצבל תורשפאה סג תמ

 -יב תלבקל דע םירטמרפה לכ לש ןידע ןונוויכ

 קסיד חפנ שרוד רבדה לבא ,םיילמיטפוא םיועצ

 לכ תרימשל ץבוק רצונ הנקתהה רמגב .לדגומ

 לכל םינעטנ םימיאתמה םילודומהו םירטמרפה

 תומר רפסמ החטבאה תכרעמל .תשרב תנחת

 ןיב הדרפהו דיחי בוק תמרב טורפ םע ,הנגה

 להנמל תואמסיסו םישמתשמל  תואמסיס

 לש סמויק ןיטולחל ריתסהל םג ןתינ .תשרה

 .ךכל יאכו אלש ימ יניעמ ,םימייוסמ םיצבק

 וליפא - רתויב לק אוה ןאטוואג יתרשל רוביחה
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 י/ ₪ אתא זא 51 מ1וסה

 ,-כ 095% ]| 67 55 ||[ 50 0

 0% כזה (- סח

 המאתה

 וסוצ5פ סטחס 6

 ןטקה דרשמל

 לש םיצבקה תכרעמ .אואז. לש רוביחמ רתוי

 -מה ,ו/: םשב ילאוטריוו ןנוכ לע תססובמ ו/פמ

 .תשרב םייפותישה םיקסידה לכ תא תיגול דחא

 תרשב קסידה ,ןא6ו\/ג6 תרשל םירבחתמ רשאכ

 ןץנוכ לש (סאמסדספצ) ךירדמל ףרטצמ הזה

 ךתניחכמ ייףוקשיי הזה רשקה ךליאו ןאכמ

 -הל ידכ אפזא תא ץירהל וליפא ךירצ ךניאו

 .ןאסו\אג6 יתורישל 61.06 0א) סשר

 ואם ןיב תומיאת יא תולבגמ תומייק תאז לכב

 -ומ תואמסיס ריבעהל רשפא יא  ,א6וו/ג₪ ןיבל

 ימויש ץיבל /פפ ןיב רוביח ןיאו תונפצ

 .47] קשממ ךרד השיג םישרודה | אטו ג

 -וכי סע ,םיעוציבה םוחתב תמאב תרהוז וצממ

 דחא (8085ד) ףרפב י'תוליבח"" 127 חולשל תל

 רתויב לודגה ןורסחה .תינתחדק תוליעפ לש

 -רל המיאתמ הניאש ,תילוהינ השלוח אוה הלש

 .יסיסב סומינימל רבעמ ולדגש תותש

 .-יו- וירדו ריוולרוה)

 601 ויה
 145( 11/1820 זו

 םטספ 5

 קח
1 



 !רחמ ונקי םלוכש בשחמה תא סויה הנק

 תהא
 [ווחא \658.

 ינכפהמ ןורתפ ךל העיצמ סקפייא - \צוחשטואפ ל רבוע םלועה

 1.0081. 805) 600 -ל קסידה ירקבו ואדיוה לש רישי רוביחל ימלוע טרדנטס - הסו

 תא ריאשהלו שו!ו וח הסו טרדנטס םע בשחמ תונקל לוכי התא ,לארשיב הנושארל

 !רוחאמ קחרה ךירחתמ
 !המצועב 12 יפו תומכב 2 יפ ,תוריהמב 6 יפ \ר !איש תוריהמב דבועש .יס.יפה - הסו

 586 תחפשמל הבחרה תורשפא םע הסו טקפייא
 תוכזלו 6/71]-ה תא ביכרהלו ףולשל לוכי התא (26ז0 ]חצ6חוסח [:סז66) 2.1.5-ה תרזעב
 586 -הו 486 -ה תוחפשמל הטושפ תימצע הבחרהב

 אס 1(\,!1ח0סוא8 אד, 181 05/2 2.2 - 0
 תוללכושמה תוביבסב םינרציה יייע הדובעל ורשואו וקדבנ הסו סקפייא יבשחמ

 םורזת הדובעהש טקש תויהל לוכי התא ,הסו סקפייא הנוק התאשכ .רתויב
 .םישוביש אללו הקלח הרוצב

 01, 181 05/2, אס,

 .המל תועדוי הארנכ ןהו סקפייא ךרד ןהירצומ תא תוקוושמ תולודגה תורבחה

\ 8 
 6.006% אז וא. 82 | 502
 05 וסך 160 | 32[
 ךח האפעה א גזם [8א. 510/66 6

 אלל הינקה סוימ םייעובש ךות וריזחהל לכות בשחמהמ הצוהמ ךניאו הדימב*
 ונדיצמ תולאש לכ

 1 דגש 11-60 2 1פ6א.
 09-586620 :סקפ 09-500245/573434 .לט הילצרה 19 תיכשמ 'חר סקרוק תיב

050 
 ב"ק 128 :ןומטמ ןורכיז |
 ביימ 4 :ןורכז |

 144 ןנוכ |
 ביימ 240 :חישק קסיד |
 תיליבקמ 1 תוירוט תואיצי 2 |
 101 םישקמ חול |
 1/8 עפ ביימ 1 :ךסמ סיטרכ |
 500 1024768 ךסמ |

 חטשמ + רבכע |
 5 סוד |

 תירבע תונולח תנכות

 .תוירחא םייתנש

40 
 ב"ק 128 :ןומטמ ןורכיז
 ב"מ 3 :ןורכז

 144 ןנוכ
 ביימ 170 :חישק קסיד
 תיליבקמ 1 תוירוט תואיצי 2

 101 םישקמ חול

 1/8 5 ביימ 1 :ךסמ סיטרכ
 5/0 10248708 ךסמ

 חטשמ + רבכע
 5 סוד
 תירבע תונולח תנכות
 תוירחא סייתנש

 .מ"עמ ללוכ אל ריחמה .גיציה רלודה רעשל םידומצ םיריחמה

759 

5 
 ב"מ 128 :ןומטמ ןורכז
 ביימ 4 :ןורכז
 144 ןנוכ
 ביימ 107 :חישק קסיד
 תיליבקמ 1 תוירוט תואיצי 2
 101 םישקמ חול

 1/8 ץם5 ביימ 1 :ךסמ סיטרכ
 50 1021%768 ךסמ

 חטשמ + רבכע
 5 סוד
 תירבע תונולח תנכות
 תוירחא םייתנש



/ 
| 

₪. 

 תויטמרד תושיכר .הירחא בוקעל ישוק ידכ דע ,םינותנה ידסמ ףנעב דואמ הבר תוליעפ תרכינ הנורחא

 תוהתל םיחתפמל סורגל םייושע ,"'תונולחיי תחת םילעופה םישדח םירצומ םע קושל הצירו םירצומ לש

76 

 .תודוקנ תצקמ הריאמ ,םייאלבט סינותנ ידסמ הרשע לש וז הריקס .רוחבל ךרד וזיאב

 .תורחת טעמ תללועמ המ תוארל םיהדמ ךא ,ידמל םמעשמ םוקמ ללכ ךרדב התיה ,םינותנה ידסמ תריז

 תורבח תשיכר לש ףרפ הארנ הנורחאה הנשב

 תא השכר יילנוישנרטניא דנלרוביי  .םירצומ

 ןכו טייט ןוטשא לש בושחה רצומה - 85

 -ימ .ואסת1 כדמ6 תרבחמ 48460 תא התנק

 תרבח .םסא 501וש אמ תא התנק טפוסורק

 תא השכוו עפאגפך תא החקל 64

 תא תשירש ךלהמ - אגאדטסאפד 50 דואג חמ

 1993 ינוי לארשי 0

 -ומ לש החירפ תיארנ וז הביבסב .יירפילקייה

 ללוכ ,קושל םיעיגמה ייתונולחיי יססובמ םירצ

 התוא לש ע0א280 ,טפוסורקימ לש 5

 -צי .דנלרוב לש "תונולחייל סקודרפה ןכו הרבח

 -נמ םהש ךות ,ץורימב הדמע רפשל םיסנמ םינר

 -חה סהיתושיכרמ םומיסקמה תא תוצמל סיס

 .י'תונולחייה תלגע לע ץופקל םירהממו תושד

 לש םיחתפמל תובוט תושדח ושוריפ תאו לכ

 -אב םיעוציבה תא וריבגה םינרצי ,םינותנ ידסמ

 קשממה תא ורפיש ,השדח היגולונכט תועצמ

 -וש םיטמרופ ןיב תולבגמה תא וקלסו שמתשמל

 לבקל םיחתפמל רוזעל תנמ לע .םיצבק לש םינ

 ונא .הז חתפתמ קושב ירשפאש המל השוחת

 ןכו םינותנ ידסמל תועצה רשע ןאכ סיגיצמ



 -ונ השולש לש תואסרג לש תומדקומ תוריקס

 .בורקב הנעפותש ,םיפס

 םינותנ ךותיח

 -ותנ ידסמ ילכ גיצהל התיה ,הז בבסב ונתרטמ

 -עמ חותיפל רתויב םימיאתמה סייאלבט םינ

 -מה דועב .תבלושמ הביבסב תוימושיי תוכר

 ןה ,םייעוצקמ םיחתפמל תודעוימ תוכרע

 תינבל ,יפוסה שמתשמל םילכ םג תתל תורומא

 ןכ ומכ .ורובע תוידוחי* ,תומיוסמ תויצקנופ

 תויהל םירומא רקסב תפתתשמה הליבח לכב

 םהבש ,הצקה שמתשמל םייביטקארטא םילכ

 ,םיטושפ םימושיי חתפל תנמ לע שמתשהל לכוי

 .ןונכת אלל רתוי הבר תולקבו רתוי רהמ

 הביבסב טרדנטסל הכפה תשרו הדובעו רחאמ

 ,םירצומהמ וניתושירדמ תחא התיה ,תיקסע

 -לענ ילעב ויהיש :םייתימא םישמתשמ-בר ויהיש

 סירצומ .הלופכ תושיגנ לע חוקיפו םיצבק תול

 -ורפ רווטפוס תרבח לש יי נאפסו/פ \5₪י' ומכ

 דיחי שמתשמב םיכמותה ,לנוישנרטניא סטקד

 תא ונלבגה ןכ ומכ .וז הריקסב וללכנ אל ,דבלב

 תרוטקטיכרא ילעב םהש ,םירצומל וניתוניחב

 .חוקל/תרש לש הרוטקטיכרא אלו םיצבק תרש

 -אב םישמתשמה ,םייאלבט םינותנ ידסמ

 ןושארה דעצה סה ,םיצבק תרש תרוטקטיכר

 סלועל דיחי שמתשמ לש תויצקילפאמ הילעב

 םיצבק תרש תרוטקטיכראב .ףתושמ עדימ לש

 דסמ תיצקילפא לש ייםייעצבמייה םיקלחה לכ

 תרש ;ק6 אוהש חוקלה לצא תואצמנ סינותנה

 -נה יצבק תא וכותב קיזחמ טושפ ,תשרה יצבק

 .םינותנ תליענ לתוריש קפסמו םיפתושמה סינות

 תא רגשמ תרשה ,אתליאש שקבמ חוקל רשאכ

 ורותב ,רשא ,חוקלה לא ילאיצנטופה עדימה לכ

.-- 

 רביירג יבצ :םוגרת גנינוארב דיוויד

 .סהב ךרוצ ול ןיא רשא םיקלחה לכ תא קלסמ

 -בו סינותנה תומלש תא קדובש הז אוה חוקלה

 ןתוא עוציבל םיללכהש ףא לע ,תופיקת תקיד

 .תרשה לע םירומש תוקידב

 לש תרשה ,הז דגנכ ,חוקל/תרש תרוטקטיכראב

 תא ןהו םיצבקה תא ןה ליכמ םינותנה דסמ

 -נה תומלש תוקידב תאו תוניקתה תוקידב יללכ

 -לה תיצקילפא .ייהיצנגילטניאיי תצק םגו םינות

 תרדגה ,םיספטה ,םיטירפתה תא הליכמ חוק

 -מה קשממל תורושקה תוינכותה תאו תוחודה

 יפכ אתליאשה דוביע תא עצבמ תרשה .שמתש

 עדימה תא קר חלושו ,חוקלה ידי לע רדגוהש

 -לה בשחמה לא הרזח תותליאשהמ יתאצותה

 -מו רתוי הנימא חוקל/תרש לש השיגה .חוק

 תעונת לש הובג סמוע לש םירקמל רתוי הריה

 לש תוכרעמ .רתוי הברה הרקי סלוא ,םינותנ

 -ליל .רתויב הבוטה הריחבה םה חוקל/תרש
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 1/16705011 [סאז0 טז 5

 100508 סאקס [סז 0

 ב

 םינותנה ידסמ תמחלמ

 תרש תוכרעמ סלוא ,םייטירק םימוש

 תניחבמ רתוי בוט ןורתפ ןה םיצבק

 -נה ידסמ ימושיי תיברמל ,תויולעה

 .הלאכ םיקסע םיקקזנ םהלש סינות

 תויסחיה תכושמ

 תורחא תואסרגב וא) יסחי חנומה

 תיטרואית הרדגה לעב אוה (יייאלבטיי

 -עמ ראתמ אוה סלוא ,תידוחי: דואמ

 -בט וא) םידרפנ םיצבקמ תבכרומ תכר

 םסינותנ דסמ םיווהמ וידחי רשא (תואל

 ללכ ךרדב ןה תודרפנה תואלבטה .דחא

 תומושר ,רמולכ ;םיברל דחא לש סחיב

 -ואמ תחא הלבטל תוכייושמה טרפ

 םע לשמל ךכ .תרחא הלבטב תונסח

 -וקל תלבט וב היהת :ןטק קסע ינותנ

 -יא ליכתש תונמזה תלבט ןכו תוח

 יתש .חוקל לכ לע תטרופמ היצמרופנ

 תועצמאב וידחי תורושק תואלבטה

 הז היהי ,הז הרקמב ;ןתושמ הדש

 םינותנה ןוסחיא תטיש .חוקלה רפסמ

 חטשב ליעי שומישל תמרוג תיאלבטה

 רפסמל סחוימה עדימו רחאמ .קסידה

 ,(ותבותכו חוקלה םש לשמל) תומושר

 .דבלב תחא םעפ ןסחואמ

 -בט לש דוביע ותוא אוה ייהיצזילמרווניי

 רפסמ הנלכתש ךכ םינותנה דסמ תואל

 לכב סינותנ לפכ לש רשפאה לככ ןטק

 -ותנ דסמ ותואל תוכיישה תואלבטה

 לדומל תינויח איה היצזילמרונה .סינ

 -ותנ דסמ למרנל לק .םינותנה דסמ לש

 ךא ,תואלבט רפסמ קר ליכמה ןטק םינ

 םינות) דסמשכ םיכבתסמ םיניינעה

 למרנל שי דציכ הטישה .לדגו ךלוה

 הנתינש תועמשמב הרושק םינותנ דסמ

 -ונה לש דוביעה .עדימה לש םיטנמלאל

 ;יטמוטוא עוציבל ןתינ אל היצזילמר

 -ותנ ידסמ רוטרטסינימדא שרוד אוה

 .ןמוימ םינ

 -בט רפסממ בכרומ םינותנ דסמ רשא

 ריהז תויהל חתפמה לע ,תורושק תואל

 ,רמולכ - םיסחיה תומלשב ולופיטב

 הלבטמ המושר ובש בצמ הרקי אלש

 הניא רבכש המושרל תסחיתמ תחא

 דלי תמושר לכל .תרחא הלבטב תמייק

 תבייח ,(ליעלד המגודב חוקלה תונמזה)

 -אש חוקלה תמושר) בא תמושר תויהל

 ןיבמ .(הנמזהה תומושר תוסחיתמ היל

 הז | הריקסב | םינותנה | ידסמ

 גס גאספס תפס[ אסא,

 סקודרפ ,סודל סקודרפ ,5

 50ק005455-ו :8455 ,ייתונולחייל

 םיסחיה תומלש לע הרקב תוקפסמ

 .םינותנה דסמ תמרב

 801,-ל רשקה

 םישמתשמ וז הריקסבש סינותנה ידסממ םיבר

 -ימ תותליאש תפש) 501. לש איהשלכ הרוצב
 רחאמ ,םהב לופיטלו םינותנל השיגל ,(תינב

 םינותנ ידסמב שומישל שארמ הננכות וז הפשש

 .םייאלבט

 ,יללכ שומישל תונכית תפש הנניא 501. םלוא

 תפש תוקפסמ סינותנה ידסמ תוליבח לכש ךכ

 סוקמב וא ,םע דחיב שומישל ,איהשלכ תונכית

 שומישב ללכ ךרדב תאצמנ המצע 501 .2

 ןיא סלוא .םיצבקה תרשמ סינותנ תשקב ךרוצל

 -הל תנמ לע 501. לש סקטניסה תא דומלל ךרוצ

 085 -) ייהמגוד יפל אתליאשיי .501-ב שמתש

 תילאוזיו הטיש איה (סטמתצ םצ םאגאוקןם

 תונושה תויורשפאה הבש ,תותליאש תרדגהל

 .תידדצ הלבטב םינתינ םיבצמהו

 תוריהמ ילוקיש

 רתויב החיכשה הדובעה תרוצ איה התליאשה

 לש דוביע איה אתליאשה .םינותנ ידסמ ימושייב

 -ומ םיאנת לש ףסוא לע הנועה עדימ תחילש

 דואמ הברה םישידקמ תונכותה ינרצי .םירדג

 התליאשה לש הבוגתה תוריהמל בל תמושת

 הברה .םאתהב ןכא ןה סהלש תוריכמהו ,אקווד

 היצזימיטפואל םישדקומ חותיפו רקחמ יצמאמ

 השקבה תניחב לש הקינכטה ,התליאשה לש

 רתויב הריהמה ךרדה יהמ העיבקה ,התליאשל

 יתמ ,םיסקדניאב שמתשהל יתמ :התוא קפסל

 -וא וכו תרדוסמ הרוצב הלבט קורסל

 -ומ היגולונכט איה התליאש לש היצזימיטפ

 -ותה ,תונמוא הקלחבו עדמ הקלחב ,ידמל תבכר

 לש םיעוציב ליפשהל וא םמורל תולוכי תואצ

 .סינותנ דסמ

 םינותנל השיג לש תוקינכט

 העפשה ןכ םג שי םינותנל השיג לש תוקינכטל

 וז הדוקנ .םינותנ דסמ לש תוריהמה לע הבר

 -גמ דציכ :ונלש םייוסינב םירגתא המכל המרג

 -שמ התא םא !המלשוה אתליאש יתמ םיריד

 ,התליאשה םויסל ךסמה לומ ההובה הצק שמת

 התא רשאכ אוה התליאשה םויסש עבקית התא

 יבג לע םיעיפומ םינותנה תלחתה תא האור

 .ךסמה

 דע ןיתמהל ךל סינתונ םימיוסמ םינותנ ידסמ

 וגיצי סרטב ,תואצמג תושרדנה תומושרה לכש

 -עמ ,א85 ומכ םירחא .ךיניעל הזמ והשמ

 -ותנ לש אלמ ךסמ רשא דע אתליאשה תא םידב

 ךכ רחאו הלאה סינותנה תא םיגיצמ ,אצמנ םינ

 סרטב לוגלגב ךישמי שמתשמהש דע םיניתממ

 ומכ םירחא .תומושרה תריחבב וכישמי

 ,ןושארה אלמה ךסמה תא םיגיצמ ,460855-ה
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 ,[מאמה חא הווש ק'ג

 -מל תידוחי: חותיפ תליבחכ שמשמ קי'גמ

 תואלבט תיחנומ הביבס לעב ,םינותנ ידס

 -ממ םישגרתמ סניאש םינעוצמל תדעוימה

 -ולת דומיל תמוקעבו גניגאביד ילכב רוסח

 -כו ,(5800) חותיפ תכרעמכ רכמינ אוה .הל

 קייגמ .(תשרל 51500) הציר ןמז .תכרעמ

 לש דואמ בחר ןווגמל הצק תדיחיכ שמשמ

 -וש תומרופטלפ יבג לע םינוש סינותנ ידסמ

 הלאכ םימייק םא - (תינמז וב םג) תונ

 עיגמ קייגמ ,תוחפב םיקפתסמל .ןוגריאב

 תדרפנ הינק ךסוחו לבונ לש 8178186 םע

 לעופ קייגמ .םיילנויצפוא םינותנ ידסמ לש

 םינותנה ידסמ לש םיירוקמה םיטמרופב

 -אב לבגומ אוה םלוא ,לעופ אוה סתיא

 .םינותנה אובי תורשפ

 תועצמאב ובתכנש תוינכות ץירהל דבלמ

 ףיסוהל םישמתשמה םילוכי ,חותיפה תכרע

 -אב תויסיסב תותליאשו תוחוד םמצעל

 -ירה ןמז תכרע לש 085-ה יעצמא תועצמ

 םיטירפתה החנומ שמתשמה קשממ .הצ

 .רבכעב ךמות

 -יג ;הלעמו 286 יבשחמל תדעוימ תכרעמה

 ןורכיזה תא תלצנמ 386-ל תדרפנ הסר

 ןהיגוסל תואלבטה תורדגה לכ .בחרומה

 -עה לע לקמה ,דחא הרקב ץבוקל תוצמתמ

 .םוקמל םוקממ תכרעמה תרב

 יתלבה הטישל הסינכ אוה קייגמב הדובעל חתפמה

 סינותנ ידסמ תריצי לש תואלבטה תיחנומ ,הליגר

 -יח לש ךלהמ איה סושייה תיינב תלועפ .תוינכותו

 .הינתה יטפשמו םילגד ,תודוקפ ,תואלבט ןיב רוב

 סיעצובמ םיילבולג םיכרעבו םירטמרפב םייוניש

 בקעש ,תחא המושרב עצבתמ יונישה ןכש ,תולקב

 לע תידיימ העיפשמ ,תפעוסמה םירשקה תכרעמ

 .ולוכ סושייה

 .תופסונ תואלבט לכה ךסב ןה תוינכות ,קייגמ רובע

 רחא בוקעל רשפאמו םימצע החנומ תוינכותה ץע

 -מה .תוינכות תת לטבלו ףיסוהל ,תוינכות ןוניק

 תלעב איה ,דודיק אלב תונכיתכ תרדגומה ,תכרע

 ךכל םיפסונ סלוא דבלב םירוטרפוא הרשע שולש

 .םינתשמ תואלבטו םייוטיב לש דואמ לודג רפסמ

 תומכס תרדגה ךרוצל סג תואלבטב שמתשמ קי'גמ

 טמרופב לדבה אלב םינותנה ידסמ לש

 דסמ ינותנ לכ תא קייגמל שיגהל שי .םהלש

 גוס ,םש :הדשה לע עדימ ללוכ םינותנה

 טולקל תלגוסמ תכרעמה ןיאש לבח .ךרואו

 -נה דסמ תכרעממ תורישי םינותנה תא

 .סינות

 שכרנ קייגמ .תונכית שרוד קייגמב רבד לכ

 5 סייסיסב 088-ו תוחוד לוליח יעצמא םע

 .םיקצומ ךא

 תורדגה תקידבל יעצמא סנמוא שי קייגמל

 ול ןיא םלוא ,תונוכנ אל תויוסחייתה וא

 תוריהמ תא טאי הרבחה תנעטלש ,רגאביד

 -ומ תואיגשמ תוצלחהה .עוציבהו חותיפה

 הלולע םימייוסמ םירקמבו איה םג תלבג

 הב שמתשמה תא ריוחהלו לופיל תכרעמה

 קייגמהו תויה .הרורב העדוה אלב ,סודל

 יד ב
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 -ייה תא סופתל השק ,ויתואלבט ןיב רזופמ תצק

 -מל .תואלבטה תחא לע ריהמ טבמב ולוכ סוש

 -פה ךסמב הרושכ עיפומ םושייה ,הצקה שמתש

 םימושייה לכ לע האלמ הרקב שי חתפמל .החית

 -וכי םהש ךכ לע ףסונב ךסמה לש ןומיסה יוות לעו

 םיטירפתל - םימייוסמ םישמתשמל ליבגהל םיל

 .םימייוסמ םימושייו
 תיברמל ןכש ,ידמל הכורא הכרדה תכרעמ קייגמל

 לש תדחוימה השיגב םדוק ןויסינ ןיא םיחתפמה

 -מה םיחתפמל תנווכמ תכרעמה תיללכ .קייגמ

 ןומיא שרדנ .הריכמל תוכרעמ סירציימש םינעוצק

 קייגמ עיצמש םיעצמאה תא לצנל תנמ לע רצק אל

 ימ םלוא .םינותנ ידסמ תבר הביבסב ריהמ חותיפל

 -עו הקזח תכרעממ הנהי - ןומיאה ךלהמ תא רבעש

 .הריש
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 :08456 ןצ
 .תוריחמה חא האיבה דנלרוב

 ונששח ,טייט - ןוטשא תא השכר דנלרובשכ

 התוא 2.0 הסריג סלוא .עווגת 48458-ש

 -יח וב שיו ,םייקו יח אוהש החיכוה ,ונחב

 .סודל רדהמ אוה סהבש יזכרמה .םישוד

 -אה תא ףסאש םינושארה דחא היה 8

 םוקמל םינותנה דסמ לש םינושה םיטנמל

 ,םינותנ תלבט לכל תונפל ןתינ ונממ ,דחא

 -קה קשממה ףא לע .דועו חוד התליאש

 יבג לע תוחוד רוציל ןתינ ,סודל ילאירטקר

 -עב דוקה תא רוציל 8845₪-ל תתלו ךסמה

 -לי תריציל ילכ דמוע וז הדבוע ירוחאמ .ומצ

 .םישמתשמ-בר סימוש

 התיה 48455 לש תויזכרמה תויעבה תחא

 - סוסב םייח החיפמ 2.0 הסריג .ותוריהמ -

 .םיעוציבב תדקמתמ איהש ךכב ,הז הדובע

 תוילאנויצקנופ רתי העיצמ איה תאז םע

 -ן הריהמ הנקתה תינכותו םיחתפמל

 .רתוי תיתודיד

 לשב ןה תעבונ שדחה 48455 לש ותוריהמ

 לופיטל דנלרוב לש םתירוגלאב שומישה -

 -יאב הבורמה שומישה לשב ןהו םיסקדניאב

 עוציבב .ירשפא רבדהש םוקמ לכב ,םיסקדנ

 םירצמש תעב ,(א08 גוסמ) תרזוח התליאש

 , אפ תדוקפ תועצמאב רחבמה תא

 וטקולש סינותנב שמתשמ שדחה 48858-ה

 -המ שופיח עצבמ וניאו תמדוקה התליאשב

 הסריג 4855 תא סיכפוה ןכא ולא םייוניש .הלחת

 אטב תסריגל ונכרעש םייוסינב .רתוי ריהמל 0

 תוססובמ תופשה לכ תא סיבה אוה ,תרחואמ

 .הטומע םישמתשמ-בר תכרעמל הביתכב 8

 ירחא הינש לש רירבש עיגה 581801 תניחבב

 .טפוסורקימ לש 00

 םהיניב ,םישודיח רפסמ תללוכ השדחה הסריגה

 -יגב ויה אלש תויצקנופו רבכע סע תונווגמ תולועפ

 תולקת תולגל תלגוסמ תכרעמה .תומדוק תואסר

 ריבעהלו (דועו בוק רסוח ,םוקמ רסוח) קסידב

 -ותה תא רוצעל רשפאמ רגאבידה .תינכותל עדימה

 .תמילוסמ הדוקפ עצבלו תומייוסמ תודוקנב תינכ

 רתויל רגאבידה תא תוכפוה תורחא תובחרהו ולא

 .םלשומ ןיידע אוה ןיא יכ םא ,ישומיש

 םימושייל םג םאות (בייהראב) ,5495 וריחמש ,רדהמ

 -וק תואסרגב ומכ סולפ 11[ 88455 ובתכנש

 .םאש יצבק הנוב אוה 4858 לש תומד

 תללוכ תחאה :תוילאנויצפוא תורוצת יתשב

 -מה ,הינשה וליאו תויצקנופה תוירפס תא

 -ופל תואירק תעצבמ ,רתוי ןטק ץבוק הקיפ

 -הל לוכ: הצקה שמתשמ .תוירפסב תויצקנ

 .ללכ 88458 תכרעמ אלב רדוהמ סושיי ציר

 רשא ייתונולחיי תסריג חותיפב תאצמנ סויכ

 סקודרפ שמתשמ וב עונמ ותואב שמתשת

 ."תונולחייל

 ד
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 םורגי ,םישמתשמ-ברל עגונה לכב דחוימב

 -חתל - םירחתמל רובעל וננכתש םישמתשמל

 .הינש םעפ בוש
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 םינותנה ידסמ תמחלמ
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 (ח"ש 49) //וחשסש/5 3.1/3.0 לש תודוקפה רפס ₪
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 (ח"ש 39) 08516 לש תודוקפה רפס ₪

 (ח"ש 29) 005 5 םע ץוהו לחתה ₪
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 םינותנה ידסמ תמחלמ

 תנתינ תשרדנה הנורחאה המושרה רשאכ יישופ

 -הש בל םישל שי .שמתשמה ידי לע היפצל

 רתוי הריהמ תויהל היושע התליאש לש תוריהמ

 תואצות ידי לע עבקנ רשאמ תואיצמב

 תקינכטל סחיתהב תאז .ונלש יוסינה

 .רצומה לש הפילשה

 אוה ,תוריהמה לע עיפשמה ףסונ רוטקפ

 המכ .התליאשה לש האצותה הנבמ

 -נה עדימה תא םירמוש םינותנ ידסמ

 יבג לע תרמשנה הלבט תרוצב ,שרד

 .ןורכיזב הלבט םירצוי ,םירחאו קסידה

 קר םיפלוש ,0א280 ומכ םירחא דוע

 סתוא םימשורו תומושרה ירפסמ תא

 ףוסיא לש תורשפאה ללגב) ןורכיזב

 -במ ךכ רחאו ,(תומושר לש לודג רפסמ

 -נה תומושרה תפילשל ףסונ רבעמ םיעצ

 ךרוצל ,ומצע סינותנה דסמ ךותמ תונוד

 תונורתיב תעייסמ וז הקינכט .ןתגצה

 -הו השיגה ייוסינב .ם0אקאס-ה לש

 סודל :0א280-ה ןה ,תיארקאה האירק

 דוקינ וגישה י'תונולחייל =0א280-ה ןהו

 -תו הלדג תשרב העונתה רשאכ םג הובג

 .ההפ | ₪ ₪0ץ
 ללוכ ,ונוקסש הנכותה תוליבחמ קלח

 -אמ  ,"תונולחייל סקודרפו 5

 -ופב םיצבקב תורישי לפטל תורטפ

 -קה תא אבייל ךירצ ךניא .םירז םיטמר

 תנמ לע ומצע רצומה הנבמל סיצב

 460885 .ןךלש סושייב וב שמתשהל

 -ותנ ידסמל החותפ תוירושיקב שמתשמ

 תנמ לע טפוסורקימ לש (0580) םינ

 ,"תונולחייל סקודרפ דועב ,ךכב לפטל

 חותפ םימושיי תונכית קשממב שמתשמ

 .דנלרוב לש (05421) םינותנ ידסמל

 אקז -) ולא םימושיי תונכית יקשממ

 הקו 6 דזסא תו

 -אל םיטרדנטס םיאיבמ ,(ןודפחת\ סמ

 םיגוסמ סינותנ ידסמ ןיב החיש תורשפ

 -מה םיחתפמל הבוט הרושב ,םיננש

 -וקמ רפסממ םינותנ ידסמ בלשל םסיסנ

 -מה ריחמ ,תאז םע ,שי וז תויחונל .תור

 םינחבמה ךלהמב .תוריהמב אטבת

 ירוקמה טמרופב קר ונשמתשה ונכרעש

 .םינותנה דסמ לש

 !ירשפא תונכ'ת המכ דע

 םירכזנה םירצומהמ דחא לכש םגה

 -ליה תיברמ חותיפל קיפסמ קזח ,ןאכ

 םה ,םיקסע תורטמל סישרדנה סימוש

 הדרטה תדימב ינשהמ דחאה םסינוש

 ומכ ,םידחא .םיחתפמל םימרוג םהש

 אס אסמפ תמש \דזסא

 ןווכמב וחתופ ,אאסוא1 תכסתא\\א-ו

 -ומ םילכ םיעיצמו םיתנכתמה תורטמל

 -חל .יפוסה שמתשמה שומישל דבלב םילבג

 05 ומכ ,תורחא הנכות תוליב

 עויס יעצמא שי 50קם68455-ו כדגם

 -יימ הלועפב ליחתהל ולכויש תנמ לע ,םינוריטל

 דוק יללוחמ ,יתודידי קשממ תועצמאב תיד

 שי ללכ ךרדב רעצה הברמל .דומילל הלק הפשו

 דומילל לק רצומה תויה תדימ ןיב ךופה סחי

 תיברמ .חותיפ ילככ חוכהו תושימגה תדימו

 -ונ - עצמאה וק לע םש יא םיבשוי םירצומה

 -וא תרזעב םיעצמאל תיתועמשמ השיג סינת

 תנמ לע תונכית םישרוד םלוא טירפת לש תויצפ

 .הנכותה לש אלמה החוכב שמתשהל

 -מל יפרגה קשממה תוחתפתהש ריכזהל שי

 לכה הכפה ;םינותנה ידסמ תרגסמב ,שמתש

 תודעוימה הנכותה תוליבח | .רתוי לקל

 סאקמס ,ג60885 - וז הריקסב "תונולחייל

 507888455 ,"תונולחייל סקודרפ ,"תונולחייל

 -פא תונבל חתפמל תורשפאמ - 8451-ו

 -פכ ,טירפת ילגרס תוליכמה תויפרג תויצקיל

 -לרג ידי לע טושפ ,המישר תקפהו סינוש םירות

 .הציחלו העבצה וא הכלשהו הר

 -קל רתוי ףא השועו ךישממ "תונולחייל סקודרפ

 -עה תיחנומ חותיפה תביבס םע ,שומישה תול

 "תונולחייל סקודרפה לש טנמלא לכ .ולש םימצ

 ,רזוח שומישל המאתהל ןתינה טקייבוא אוה

 לש םיטנמלאו האצות ינותנ תותליאש ללוכ

 .קשממ

 -יא "תונולחיי לש םינותנה ידסמ ויה ,הצובקכ

 רשאמ ונלש םייוסינב תיתועמשמ הדימב םייט

 ,"תונולחייל :0א280 ,םוקמ לכמ .05 ירצומ

 הריקסב רחא רצומ לכ טעמכ הגישה ותוריהמש

 -ייח םניא "'תונולחייל םינותנה ידסמש חיכומ ,וז

 םירצומהמ השולש .םייטיא תויהל חרכהב סיב

 08/2-ל תואסרגב םיכמות | ונתריקסב

 גכצגאספס תפ/פ1,אזזסא,

 דחא ףא סלוא ,₪:8455-ו אאסו/ו םססאוגא

 בטיה תלצנמה השידח הסריג לעב ונניא םהמ

 .05/2-ה לש 2.0 הסרג לש דחוימה החוכ תא

 תוריחב ןווגמ

 ךתוא ואיבי הלאה הנכותה תוליבח לכ םנמוא

 -וש ןה סלוא ,עיגהל ךתנווכב וילא סוקמה לא

 .תאז הנשעת הבש ךרדב תיתועמשמ הרוצב תונ

 !הנוילע תובישח לעב םרוג הווהמ תוריהמ םאה

 תומלש לעב חוטב רצומ רתוי ךל בושח םאה וא

 תוריהמב הדיריב בשחתהל אלב ,םינותנ יסחיב

 שומישל לק רצומ שפחמ התא םאה !ךכ בקע

 !הסינכה םע דימ דובעל ליחתהל ךל רשפאמה

 ףא לע ,תיברימ תושימג שפחמ התא ילוא וא

 !תונכת טעמ אל עצבל ךרטצת ךכבש

 תירשפא הריחבה ,ידמל יתורחת קושל תודות

 .דימתמ רתוי סויכ םירצומ לש בחר ןןוגמ ןיב
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 ל םיליחתמל
 ה םימדקתמו

 ינבמ 5 0
₪ 

 "מעידה תאצוה /
 תיעב םיבשעחמ ירטסל \

 5 ב

 תויונחב םירפסה תא גישנהל ןתינ

 תורחבנה םירפסה תויונחבו םיבטנחמה

 טנדח רפס <

 רובר יר םילילמת ידבעמל םייטנומיטנ םיכירדמ >;?  \/סז6ז!601 5. 1%
 7 ש) ו טםנדוטסו דימלת לכלו דרשטממל םלשה ךירדמה |

 רצ 16166( 1
 םלש ךיודמ

 | ככה עב הטל ] | הבכא אמהות ] ווד [ ד יבש יואי טפו 0 המעמ טקומתט ]

 ץופנה רפסה לא הרידח ! גא!> דומיל םלועה ךירדמה
 דומילל לש םייברקה ליחתמל 6. תפל

 לקספ וברוט ינניאה בטנחמה םדקתמלו תונורתפ טקסיד +

 םלשה ךירדמ
 ' תפש

 ו ות שילוט -ףק ב החג ] 0 צדו

 יח סומול לע לכה
 תורגבל לוגרת תונולח ססותו תרווטקתה

 הדובעלו תוינכות טקסיד + | 1.4א-ו םימדומ

 כ 1
 חידבטכו הילונאב חודוקמ ךידומ

4 
3 | 

 ורקמה תפש

 7 'סמ קיש ףרוצמ

 טראכרשיו הזיו יסיטרכ תועצמאב ןופלטב ןימזהל ןתינ

 09-571582 :סקפ 09-541207 :ןופלט
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 יפוס שמתשמ ימושי

 יעוצקמ חותיפ
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 חווידו תותליאש

 תפס ודא 006

 תכרעמ הנניא ילוא ,הז רצומ לש 3.01 הסריג

 -קל לוכי התאש רתויב הריהמה םינותנה דסמ

 .ףומיאל רתויב החונה תכרעמה ילוא ךא ,תונ

 -תש ךכל סורגי תיעוצקמ המרב הליבח התויה

 תיומד ולש תונכתה תפש תא דומלל ךרטצ

 -מה םיעצמאה ךותל סנכהל תנמ לע ,קיסייבה

 :ידמל הרקי םג תכרעמה .הלש רתויב םימדקת

 5 1,195 בייהראב הלוע דיחי שמתשמ תסריג

 הכימתו תשרל יושיר רובע םיפסונ סיבויח שיו

 .תינכט

 תכרעמה תא תנייפאמה תדחוימ דואמ הדוקנ

 -ותנ תפלושו תנסחאמ איה הב ךרדה איה ,וזה

 תולעב תוזורחמב םינסחואמ סינותנה לכ .םינ

 תכרעמה .ןותנה גוסל רשק אלב ,הנתשמ ךרוא

 תא תולגל תנמ לע םינותנ ינולימ לע .תכמסנ

 -שב םג קסוע רצומה .הלבט לכבש עדימה ךרוא

 -לא רפסמל רשפאמה רבד ,םייכרע-בר .תוד

 לעופב .דיחי הדשב םינסחואמ תויהל םיטנמ

 תמרב םיברל דחא לש סחי תרצוי וז הדבוע

 -יי הטישב שמתשמ רצומה ןכ ומכ .ומצע הדשה

 -וא ךותיח תרוצב םיצבק ןוסחיאל ולשמ תידוח

 לדוג ילעב םה יכרוא ךותיח ילעב םיצבק .יכר

 רשאכ ,םמצעב םיצווכתמו םיבחרתמה ,הנתשמ

 ילעב סה ןכו ,םהמ סיקלוסמ וא םיפסונ סינותנ

 עדימל השיגה רמולכ - תימצע היצוימיטפוא

 סה הלא סיצבק .ןתינה לככ הליעי דימת איה

 כ
 1993 ינוי לארשי 6

 םינותנה ידסמ תמחלמ

 -נל הריהמ השיג ןיב ,רתויב בוטה ןוזיאה ילעב

 תניחבמ תילמינימ תולע ןיבל ,דחא דצמ סינות

 .םיספות םהש קסידה חטש

 םיבושח םירופיש

 תמושתל סייוארה םירופיש רפסמ 3.01 תסריגל

 אוהש ךכ ,שדחמ ןנכות שמתשמל קשממה .בל

 -נה טדנטסל ,המוד קיפסמ אל ךא ,המוד רתוי

 תכרעמ .(שמתשמל תפתושמ השיג) 608 ארק

 לודגה רפסמה ללגב ,תכבוסמ דואמ םיטירפתה

 -מל .הנכותה העיצמש הריחבה תויורשפא לש

 םיניזמ סמצע תא ואצמי םישמתשמה בור השע

 -הש ךכ ,(701) הדוקפה תמרל תורישי תודוקפ

 תרתוימ לכה ךסב םיטירפת תועצמאב הדובע

 .ידמל

 -לח רשאכ ,הלוכ שדחמ הננכות היצטנמוקודה

 -סה םישיגמו שדחמ ובתכנ הנממ םילודג םיק

 דואמ תובוט תואמגוד ילעב ,םילועמ םירב

 -דמ תכרעמל .םיעצמא לש סוצעה ןווגמה ךותמ

 סושיי תכרעמ שמתשמה סע הנובה רפושמ ךיר

 -בכ ידמל האלמ הרזע תכרעמ ןכו ,יאלמ לש

 .תומדוק תואסרג

 םיחונימ םיללוכ וז תכרעמב םיפסונ םירופיש

 תרפושמ תוריהמ ,הנכותה ךרוא לכל םישדח

 ךסמב םישדח םילכ המכו םיסקדניא תמקהל

 .םינותנה תנזה ןונכת

 םידחוימ םילכ

 ןתינש הנוכת שי ג פש \אסמס תמפ] .ג7110א-ל

 -אב .ונתשהש םיצבק םושירל תודוכלמה תונכל

 םיצבק ןווכומ דוביע לכ טרייל ןתינ התועצמ

 השעמל .סינותנ לש לוטיב וא יוניש ,האירק ומכ

 םיצבקה סושיר תוכרעמ לכ תא ףילחהל ןתינ

 -מה תיברמ .ךכב ךרוצ שי סא ,םיסקדניאהו

 תומלש ךרוצל הלאכ תוכרעמ םיננכתמ םיחתפ

 גישהל ןתינ .תוחיטב תורטמלו םייסחי םינותנ

 .תישילש הרבח לש תוכרעמ ןווגמ

 -תה אוה ,וז תכרעמ לש ףסונ לבוקמ אל ילכ

 רפסמש חיטבמה ,תויצקאסנרט דוביעב הכימ

 םיעצבתמ ,צבוקב הז רחאל הז םישענה םייוניש

 תיטבמ הז ילכ .ללכ םיעצבתמ סניאש וא סלוכ

 למשח תוליפנ דגנכ םינותנה דסמ תומלש תא

 תויצקזנרטה דוביע רשאכ .תשר תוליפנ דגנכו

 .תינמז הלבטב תומשרנ תויצקזנרטה ,לעפומ

 ומכ תודוקפ רפסמב זא שמתשהל ןתינ

 .היצקזנרטה לוחתיא וא הרזח לוגליג ,60א!א/וזד

 -נה ,(00%אד) היצקזנרטל םיבייחתמ רשאכ

 תואלבט לא םיבתכנ תינמזה הלבטהמ םינות

 -מב קפדנ והשמ םא וליפא .תויתימאה םינותנה

 -טה תא רזחשל ןתינ ,ייבויחייה עוציב ךלה

 תקפסמ הליבחה ,חתפמל עויס ךרוצל .היצקזנר

 אוה הז ןמוי .תויצקזנרטה תויוביחתה לש ןמוי

 תוכחמש תויצקזנרט להנל ןתינ ובש ,רות סצעב

 .ןהלש רדסה יוניש וא לוטיב ידי לע ,וב

 -נה דסמ להנמל םירשפאמ ,י'םייתביבס םיללכיי

 -מה סינותנ תונשלו תורישי תונפל םינות

 -יבס םיללכייב .םינוש םיטמרופב םינסחוא

 ילעב םהש ,םינותנ רומשל ןתינ ולא ייםייתב

 ךרוא ילעב םינותנו ,501. תלבטב ,עובק ךרוא

 לש ליגרה טמרופב - טסקט ומכ ,הנתשמ

 שומיש ידי לע .אפשאספס תפצפו \דזסא

 יתשבש בוטה תא גישהל ןתינ דחי םג םהינשב

 ייםייתביבס םיללכיי ליכמ רצומה .תויגולונכטה

 -לנ םירחא םיללכ ;28455 3-ו 4501[ יצבקל

 4501 3/+3 יצבק .ןכ םג השיכרב םינת

 אוציו אוביל םינתינ ,1-2-3 סוטולו ,5

 .ףסונ תונכית לכ אלב

 תולנגמ אלב

 תפש .חתפמה לע תולבגמ לכ ליטמ וניא רצומה

 -וקפ 160-כ האיצומו דואמ הקזח ולש 6

 80 עיצמ (הדוקפה תמר) 161ה קשממ .תוד

 ,רתוי תויללכ תולועפ עצבל ידכ תופסונ תודוקפ

 תרומת .תויצקנופ לוהינ וא קוה-דא חוויד ומכ

 -קל רשפאמה יעצמא שוכרל ןתינ ףסונ םולשת

 ,0-ב וא רלבמסאב תוינוציח תוניטורל אור

 -יאל תשגל םילגוסמ הדוקפהו דודיקה יעצמא

 לש תוינכות וא 761  תודוקפ ץירהל ,םיסקדנ

 ,םיצפוק םיטירפת תגצה ןכוו 86

 תועדוהו תועדוה ,םיליגר םיטירפת ,"תונולחיי

 הדוקפהו דודיקה תמר תא ליעפהל ןתינ .עויס

 רידגהל סתועצמאבו ,8/84516 תוינכות ךותמ

 -לל ,ורקמ תודוקפ ,םיטירפת ,םיספט ,ייתונולחיי

 .םישמתשמו םימוש

 -ודו תותליאש עוציבל םילכ לש סוצע ןווגמ שי

 תנתינ (אמגוד יפל התליאש) 085 :אמגודל תוח

 -שו ,רבכע לש העבצה קשממ תועצמאב עוציבל

 לש ןולח לכ ךותמ תכמתנ ספוט יפל התליא

 .סינותנ תנזה

 ארקנש המ ללוכ 501-ל קשממ שי תכרעמל

 ךתוא םיכירדמה םיצפוק תונולח - 501. עויס

 גסטצגאסמכ -ב 50  יטפשמ תריציב

 תופתשמה תותליאש עצבל לק 1 אסא

 -מה ללגבו ,501. תשיג תועצמאב תואלבט רפסמ

 -טל תונפל ןתינ רצומה לש תיתביבסה תוביוח

 -חל הפוקש הרוצב ,תונוש תוביבסמ תואלב

 דודיקב שמתשהל ןתינ 501 סוקמב.ןיטול

 - 1.187 .תפשל וז הרבח לש הסרגבו 6

 וא 81157 יטפשמ .ואתודמת ₪ג5צ תארקנה

 3/8516 לש רוקמ דוקל םוגרתל םינתינ)

 לש סיקזח םיעצמא .שדחמ רופתל ןתינ ותוא

 לע ןהו המידק ףודפדה לע ןה םיליקמ ,ףודפד

 .הריחב תלבט ךותמ ,םינותנב רוחאל ףודפדה

 לע ,הבר תולקב יונישל תונתינ ףודפדה תואלבט

 -ל) ןה ןכו ןכותמ תומושר לוטיב וא תפסוה ידי



 ו
 : וז ה תוידוחיל
 וב ,"םח שקמ" י"ע תידיימ הלעפה *

 :םיצופנה םימושייה לכ םע תינמז
 תונוילג ,ח"הנה ,םילילמת ידבעמ
 "עבק תרייד" תכרעמ :םיינורטקלא
 .לארשיב הדיחיה (865106ח1)
 15[01וז-ל הנכות לכמ עדימ תרבעה
 ((0טז 86 9816). רותפכ תציחלב
 לש הפילשו הנזהב הריהמ תכרעמ
 תרזעב) .תודש רפסמ יפל םינותנ
 ,תוח"וד ללוחמ ללוכ | .(תונולח
 .םיבתכמו תוקבדמ

 .תויטמוטוא תורוכזת *
 .תינמז וב - תילגנאו תירבע ימושיי

 :שמתשמה יכרצ יפל תואסרג
 .תמצמוצמ - | אזוחו 5(0וז *

 .תיטרדנטס - 05 *

 .תבחרומ - 011151ז כ.ת.5 *

 :םהימושיו םילודומ

 .תסטרכ

 .תומישמו תורוכזת ,תוחוקל בקעמ *
 .תוטלחה רחא בקעמ *
 ,םיבתכמ :אצוי / סנכנ ראוד קוית *

 .םיסקפ
 בקעמ ללוכ גניטקרמלטו קוויש םושיי *

 .םינכוס רחא

 .םינופלט ירפס
 יסיטרכ וא םדומ ךרד "עקרב" גויח 5

 תינמז וב ,םיפסונו 606 ןגייח

 .תרחא הנכות לע הדובעה תעב

 .םיבאשמ / תושיגפ ינמוי
 :תינמז-וב םינמוי רפסמ לוהינ *

 .םינכוס ,םיבאשמ ,תושיגפ
 .םינמוי םואית *

 .תשרב הדובע

 .םכחותמ תואשרה לוהינ *
 .ינורטקלא ראוד *

 / . :שמתשמל הרזע
 .םושייו הדש ,בלש לכל הרזע יטירפת *
 דרשמה ימושיב איקבה ןמוימ תווצ *

 .ןוגראהו
 .תינופלט הכימתל תיווק-בר תכרעמ *
 בשחוממה דרשמה לוהינל תוכרעמ \/וח6סואצ. תחת הדובע *

* 

.* 

+* 

 :ןהיניב תוחוקל 3500-מ הלעמל

 ,ךוניחה ידרשמ ,הלוק הקוק ,קוקיזה יתב ,םסא ,קזב ,עבט ,טניסלא ,לטניא ,תרושקת ןארידת

 ידרשמ ,תודסומ ,תוצעומ ,תויריע ,תילכלכה הרבחה ,למע תשר ,טרוא תשר ,הרובחתהו תואירבה

 .םיבשחמ תורבחו ,םיינוגרא םיצעוי ,בושחימ יצעוי ,חוטיב ינכוסו ח"ור ,ד"וע

 09-582837 :סקפ 09-508020 ילט 46766 חותיפ הילצרה ,11 םידוהיה תנידמ מ"עב תמא ןמז תוכרעמ 5
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 .ידיתע שומישל הרימשל תונת

 םיעוציבה תדידמ

 , גפצ אספפ תמש[ אדזסא םינותנה דסמ

 סלוא ,תולודג תותשר ינפ לע םושייל ןנכותמ

 היצזילמרונל תוטיש ןתואב שמתשמ וניא אוה

 -ישה לשב ,םירחא םינותנ ידסמב תולבוקמה

 ינחבמש ןויכמ .םייכרע בר תודשב ולש שומ

 -ונ תואלבטב שומיש ושע ונלש םיעוציבה

 -יבמ יילבסיי הז םינותנ דסמש אצמנ ,היצזילמר

 .םייוסינהמ קלחב םיבוט תוחפ סיעוצ

 םסרוג ,וז הנכות לש תוקזחה היתודוקנמ תחא

 .תוריהמה םוחתב השלח תויהל אקווד הל

 תולעב תומושר תרצוי ,םיצבקה ץוויכ תטיש

 .קסידה יבג לע םוקמ תוכסוחה ,הנתשמ ךרוא

 ךכ לכ תשגרומ הניא ךכל תשרדנה ןמזה תפסות

 תביתכב תיתועמשמ איה סלוא ,האירק ןמזב

 תיארקאה הביתכהו ןוכדעה ינחבמ .תומושר

 ךותיחה לשב םיעוציבב הלולת הדיריל ואיבה

 .הזה יכרואה

 לש תורוש 100,000 אבייל החילצה אל תכרעמה

 -יא תינבו הניעטה עטקש ךכ ,4506 ץבוק

 הסרגב הנקות וז היעב .לשכנכ חווד םיסקדנ

02 

 -נה דסמ שגרתה אל ,תיארקא הביתכ ינחבמב

 .הדובע תונחת דועו דוע תפסוהמ הזה םינות

 סיעוציבב הדירי התיה אל האירק ינחבמב םג

 ידסמ רפסמ דוע םיפתוש ויה הלא תואצותל ךא

 .סינותנ

 לכ הרוצב הז םינותנ דסמ לעופ הללגבש הביסה

 אוה הבש ייסינומיסאייה תטישמ תעבונ ,הפי ךכ

 סושמ תאזו תיגול הליענ יהוז .תומושר לעונ

 -יח תצובק התואב תבשוי תחא המושרמ רתויש

 עדימל תונפל תויושע הדובע תונחת רפסמו ,ךות

 ,;הצובק התואב אצמנה

 סינותנ דסמ אוה גפשגאספפ מפ[ סא

 עיצמה ללכה ןמ תאצוי המרב ןונכיתל ןתינה

 -ילל השק אוה ינש דצמ .הבר תושימגו המצוע

 דחוימב סיאתמ הז םינותנ דסמ .ידמל רקיו דומ

 ילעב םינותנב הברה םישמתשמה תשר ימושייל

 -מו קוח ,סדא חכ יבאשמ ומכ ,הנתשמ ךרוא

 דובעי ךלש סושייה סא .םינואזומו הירפס ,טפש

 בושחל יאדכ עובק ךרוא ילעב םינותנ לע רקיעב

 יכרואה ךותיחהש סושמ ,רחא םינותנ דסמ לע

 .תרתוימ הרוקתל סרוג ולש

 כד 855 אדמאא 1041 6.

 תתפמל תנתונ ,הז םינותנ דסמ לש 4.53 הסרג

 דגנמו ,םיטירפת החנומ טושפ קשממ ןוריטה

 וז .הסוממה שמתשמל הבר תושימג תרשפאמ

 גישהל ןתינש רתויב ההיהמה תכרעמה הניא

 1993 כנו לארשי 6

 םינותנה ידסמ תמחלמ

 -ינש הביצי תכרעמ יהוז סלוא

 תלעב איהו הילע ךומסל ןת

 -ללה תיברמל תקפסמ המצוע

 .םימוש

 לכ ,5795 הריחמש ,תכרעמל

 ללוחמ - םיליגרה םיעצמאה

 ספת יעצמא | ,תוחוד

 םכ00-ו ,(המגוד יפל אתליאש)

 לש תותליאשה תפש)

 -ל | תותיפל 8

 -יק - ילנויצפוא ףסות .(םימוש

 ךל רשפאמ ,501- תוירוש

 סע םילעופה םימושיי חתפל

 -נה דסמ להנמ םע וא לקרוא תרש 5

 .82-ו פאו לש 05/2 לש םינות

 הפי ןנכותמ קשממ

 אוה ,הזה םינותנה דסמב דואמ בושח ביכרמ

 םירושקה םיטירפת .טירפתה החנומ קשממה

 ךסמה לש ןוילעה וקלח בחורל םיגצומ ,תודשב

 תא תניצמ תיתחתה בחורל סוטטס תרושו

 .היצקנופה ישקמ לש תיחכונה םתמישמ

 הריחב טירפת תרצו* הדשל הדשמ ןמסה תווה
 רבכעב תילנויצפוא הכימת .יחכונה הדשל שדח
 טירפתב םיטנמלא לע הכירדו העבצה תרשפאמ

 .היצקנופ ישקמ תודוקפו

 תכרעמ תשמתשמ ,האלמ טירפת תכרעמל ףסונב

 ךירדהל תנמ לע גולאיד תוביתב וזה םינותנה

 תובכרומה תורודצורופה ןווגמב חתפמה תא

 ידסמ ןיב רשק םירצוי רשאכ ,אמגודל .רתוי

 -וכ ילעב תודש הבש גולאיד תבית הפצ ,םינותנ

 -טה תומש תשירדל תועדוהו ,תורורב תורת

 .םירשוקמ תויהל םיכירצש תודשהו תואלב

 -אה תויצקנופה 150 לעב ,כ01. תונכת וליפא

 .טירפת החנומ אוה ,ולש םירוטרפואהו תוירשפ

 שמתשמה תא הכירדמ םינותנה דסמ תכרעמ

 סירוטרפואה תויצפוא תא הגיצמו ,דוקה תינבב

 גציימה רפסמ רחוב התא רשאכ .הרזע תרושב

 רוטרפואה תא רחוב וא ,עצומה רוטרפואה תא

 -וותמ רוטרפוא ותוא ,רבכעה תועצמאב תורישי

 .הרודצורפל דימ ףס

 תואסרג םיללוכ תכרעמה תנקתהל םיטקסידה

 תחת םילעופה 386-ו 286 יבשחמל תודרפנ

 -וצל ,ונשמתשה ונחנא .05/2-ל הסרג ןכו ,5

 תינכותה . 386 סוד תסרגב ,ונלש סינחבמה ךר

 ,קסידה חטשמ טייבהגמ השולשכ קר תספות

 ייתונולחיי ישמתשמל .53% ןב טושפ ךירדמ ללוכ

 .קןא יצבק םג תכרעמל םיפרוצמ טפוסורקימ לש

 -וימב ןבצעמ עטק שי תשרב תכרעמה תנקתהל
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 ו

 ו תפוז טאון

 ([םזח הגתשפ

 ( ספ [סתהת 1:

 יויו 0

 חווידו תותליאש

 תוירושיק

 -דא לכ לש טשסה תויהל לולעש ,דח

 -סל דחוימ םש תבייחמ תכרעמה :רוטרטסינימ

 ידוחילו דרפנ תויהל בייחש ,תאגאום , הביב

 כ4745455-ה הז הנתשמ אלב .שמתשמ לכל

 .לפונ טושפ

 םינותנ ידסמ תריצי

 ידסמב ףדפדל ןתינ 478458-ה תועצמאב

 לע השקהב .דואמ הלק הרוצב םישדח סינותנ

 תנזהיי לש בצמב םיאצמנש העשב 5-1

 הלבט וא ,המישר תידיימ תוארל ןתינ ,ייהמושר

 רובעל ןתינו ,תרצי התע הזש םינותנה דסמ לש

 תייה ועצמאבש ספוטה תנזה ךשמהל הרזח דימ

 אוה (ספוט ארקנה) תכרעמה ךסמ .ןכל סדוק

 -ותה ,לשמל הדש תריציב .ידמל יביטיאוטניא

 תרתוכ ךרוצל - הדשה םשב תשמתשמ תינכ

 -קל הנוגמ גהנמ היה םיספטה לודומל .הדשה

 לכה ליחתהל ךתוא בייחש רבד ,םיתיעל אופ

 לע םידבוע םהש םינעוט הרבחהמ .הלחתהמ

 .היעבה

 ארקנש יעצמאה רתוי םיבכרומ םיספט ךרוצל

 יכסמ רוציל חתפמל רשפאמ אוט ד 65

 .תואלבט רפסמב עדימל םישגינה ,םינותנ תנזה

 -יד תובית ;ידמל הטושפ איה ףא תודש תריצי

 ,תודשה יגוס תא רוחבל ךל תורשפאמ גולא

 ףסונב .םימוחתו םיכרעל לדחמ תורירב תגצה

 ,ןמז ותואב םיסקדניאה תא רוחבל לוכי התא

 תריציל תדחוימ הניטורל ץופקל ךירצ ךניאו

 .םיסקדניא



 גאב תאצוהב םיבשהמ תורפס ₪1

 םיבועחמו הנכות תורפסל זכרמה

.42.- 

 םטוטרועו הקיברג

 םסריי 2/ר5 ודטאווק

-.49 -.67 -.32 -.59 

 ןוטילסתב <%
 םינוטילקת ינוע ללוכ <

 תורחבומה םירפסה תויונחבו גאב תויונח תשרב גישהל ןתינ

 03-5288281 רטנס ףוגנזיד ביבא לת

 03-5490720 49 בולוקוס ןורשה תמר
 3 09-911184 50 ןמצייו ,ינורהא זכרמ אבס רפכ
 08-405808 53 ןמצייו ,רתוינק הנויצ סנ

 % 08-471432 ןופלח 'גספ 175 לצרה תובוחר
 053-6258% 'ב המוק ,ןורשה ןוינק הינתנ

 םיבשחמו הנכות תורפסל זכרמה 03-5794711 13 תרנכ מ ב
 יונועל םינתינו "עמ םיללוכ ,ח"ועב םיריחמה
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 -אמ ,ססַ תועצמאב תורדגומה תורודצורפ

 לכ טעמכ יטמוטוא ןפואב עצבל חתפמל תורשפ

 ןוכדיע ,אובי .ללוכ ,כ7ג58\8 לש המישמ

 ,תויצקנופה 58 סא .תוחודו תותליאש ,הווצאב

 תואלממ ןניא ,תכרעמה דסמ סע תוקפוסמה

 רוציל לוכי התא ,ךיכרצו ךיתולאשמ לכ רחא

 ךילע הבוטה ןוימדה דיכ תויצקנופ לש הירפס

 085 יעצמא .רלבמסא וא לקספ ,6-ב שומישב

 התוא ךפוה ,הליבחה לש (המגוד יפל תותליאש)

 הלבט לע תותליאש תורטמל הטושפ הליבחל

 ריבעמה טירפת שי תכרעמב .רתוי וא תחא

 סינושה םיטנמלאה ךרד דעצ רחא דעצ ךתוא

 ירדס ,המושרה לש םינוירטירק ללוכ 085 לש

 .דועו טלפ חווידל םיטמרופ ,ןוימ

 ךל תורשפאמ ,רוזחישו יוביגל תורישה תוינכות

 תורשפאמ ןה ןכ ומכ .םיאלמ סימושיי תובגל

 דחא םינותנ דסממ תוחודו םיספט ריבעהל ךל

 .ינשל

 םינותנה דסמ לוהינ

 םילפוטמ שמתשמה לשו םינותנה דסמ ילהונ

 -קב רידגהל לוכי תכרעמה להנמ .טירפת תרזעב

 יטירפתו סיכסמל לדחמ תורירב ,תואמסס תול

 -הל ןתינ סינותנה תוחיטב אשונ םג .הלחתה

 -בל ןוחטיב לש תוגרד עבש שי :הרורב הרדג

 -כש רידגהל לוכי םינותנה דסמ להנמ .הריח

 ובו טירפת וינפל גצומ הדובעל סנכנ שמתשמה

 .םינותנה דסמ ימושיי

 -המ אצוי שמתשמהש תעב ,אקע אד סלוא

 ותואל םוקמב ,סודה ךסמל י"סטיי אוה תכרעמ

 םישמתשמל רקיעב - חונ אל דואמ הזו ,טירפת

 ימושייל םיחתפמל .ינשל דחא םושיימ םירבועה

 ,המושר ךותב תוליענ 2748458 קפסמ ,תשר

 תועצמאב .דחוימ ספוטב סושיר תועצמאב

 עצבת תכרעמהש ךכל סורגל ןתינ ספוט ותוא

 -הש אדוול תנמ לע המושרה לש דימתמ ןונעיר

 בצמל איבהל םג ןתינ .םייד םיינכדע םימושיר

 ,תחא המושר תוארל םייושע םישמתשמ ינש וב

 ףא לע .התוא ןכדעל יאשר םהמ דחא קר לבא

 אוה ,כ478455 ןתונש המושר תמרב הליענה

 .ונלש םייוסינב הפי דבע אל

 -ודה .םישדוח 6 ךשמב ןתינ ינופלט עויס

 -יח לע לקמה ישאר סקדניא תללוכ היצטנמוק

 תכרעמ .תושרדנה תודוקפהו םיעצמאה שופ

 קיפסמ הפיקמ דימת התיה אל תנווקמ עויס

 .ךכ לכ הרוע דימת אל ןכ לעו

 ,רתויב זירזה רצומה הו ןָיא םנמוא ,םוכיסל

 לעבו שומישל לק 'ילכ שמשל לוכי אוה סלוא

 -אה .תומישמה תיברמל תקפסמ המצוע

 ול תמרוג ,ולש טירפתה תיחנומ הרוטקטיכר

 סניאש םישמתשמל ההובג תושיגנ לעב תויהל

 ו )
 1993 ינוי לארשי 6

 םינותנה ידסמ תמחלמ

 הילא תכרעמ ךירצ התא סא .בר ןויסינ ילעב

 וניא תוריהמה אשונו תוריהמב סנכהל לכות

 תויהל יושע 715458 ךנייעמ שארב דמוע

 .ךליבשב הבוט הריחב

 60 סגד 55 צא

 הפיקמו הקזח חותיפ תכרעמ שפחמ התא סא

 תכרעמ | ,תונכית תדובעמ ששוח ךניאו

 הריחב איה 3.01 הסרג אאסו/[1 ת005אוגא

 שמתשמל תחאה .תואסרג יתש תכרעמל .הבוט

 ,םיצבק תרשל הינשהו 51,495 הריחמש ,דיחי

 אוה הריחמ ,םישמתשמה רפסמל רשק אלבש

 .(בייהראב) 5

 םינלושמ םילודומ

 רשאמ רתוי לבקמ התא אאסו/[ םקספאוגא-ב

 -ומ המכ םג תנתונ תכרעמה .סינותנ דסמ להנמ

 ,טושפ ינורטקלא ןויליג םיללוכה סיבולש םילוד

 -ושפ תילגנאב שמתשמ קשממ ,תיקסיע הקיפרג

 -אב .תינורכניסא תרושקתו םיטסקט דבעמ ,הט

 ,לוכה עצבל השעמל ןתינ הלא םילודומ תועצמ

 ךותמ סינותנ דסמ ינותנ דבעל ןתינ .םוקמ לכמ

 ךותב תואצותה תא בלשלו ןורכיזב אוהשלכ את

 ןתינ אוהשלכ םיטסקט <בוקב .םיטסקט בוק

 תותליאש ליעפהלו 501 לש תודוקפ קיזחהל

 ידכ יפרגה לודומב רזעהל ןתינ ןכ .ןתועצמאב

 ןויליגה יאת ךותמ ,תורוצ לש בר ןווגמ טטרשל

 ןורכיזב הלבט לא ,ינורטקלאה

 .תספדמל וא ךסמה לא םשמו

 ארקנה ,שמתשמה | קשממ

 םישמתשמל רשפאמ 7

 תותליאש עצבל ןויסינ .ירסח

 -שמ תועצמאב םינותנה דסמל

 תכרעמה .הטושפ תילגנאב םיטפ

 -נא םילימ 300-מ רתוי הריכמ

 ףיסוהל לוכי שמתשמה ,תוילג

 .ושפנ תוואכ ןולימל םילימ

 ,תכרעמה תמצועב תפסונ הדוקנ

 -ונב ,תכמות איהש הדבועה איה

 ,05/2-ב םג ,סודה תואסרגל ףס

 -ות איה ןכ ומכ .ץא!5-ו סקינוי

 -שר לש תואסרג הברהב תכמ

 .תות

 יפוסה שמתשמל םילכ

 אוהש ,60אוא/ג אסמא ארקנה ילכ שי תכרעמל

 אורקל ןתינ הנממ ,םיטירפת תכרדומ הפילק

 -יא ךירדמל אורקל ,םינותנה דסמב תותליאשל

 תכרעמה לש םינוש םילכ ליעפהל וא יביטמרופנ

 ילכלש לבח .תוחוד יננכתמ וא ךסמ יננכתמ ומכ

 ומכ .תמלשומ יתלב היצטנמוקוד שי בוט ךכ לכ

 .קיפסמ תונבומ ןניא האיגש תועדוה המכ ןכ

 רציימ 60 אפמא-ה לש התליאשה יעצמא

 ךל רשפאמו ,המיאתמה 591.807-ה תדוקפ תא

 -מה תואלבטה ךותמ סישורדה תודשה תא רוחבל

 תודוקפ תא רומשל ןתינ .המישר יפ לע תומיאת

 .רתוי רחואמ שומישל 801 007-ה

 םיסחי תרימשב ךמות וניא אאסו/1םפסמאוגא

 תומלש ןכ לע ,אלמ סושייב תואלבטה ןיב םיאלמ

 -יהל הכירצ ,הלבטל הלבטמ םיסחוימה סינותנ

 -ה תדוקפ .58150ז-ה תודוקפמ קלחכ רמש

 -ותנ תזזה יכסמ ןיכהל שמתשמל תרשפאמ? אד

 -בל ול םירשפאמה ,םיטירפת תכרעמ תרזעב סינ

 -אה תא ביצהלו תולובג עובקלו םיעבצ רוח

 תא רוחבל ןתינ אל סלוא .ךסמה יבג לע םיטנמל

 -ושה תואלבטב תודשה לש המישר ךותמ תודשה

 תפסונ היעב .תינדי םתוא םושרל שי םאב ,תונ

 לע תודשה תנזה רדס תא עובקל ןתינ אלש איה

 .תילמינימ תונכית תלועפ אלב שמתשמה ידי

 ןנכתל תרשפאמה ,כפפ10א איה תרחא היצקנופ

 ?4זאַד תדוקפל היתודוקפב המוד איה .תוחוד

 -יבש תומר 255 דע לע טולשל התועצמאב ןתינו

 ללכנ ,ט2-4קק ארקנה יביטימירפ דוק ללוחמ .הר

 סושמ ןיעה ןמ סלענ אוה סלוא ,תכרעמב אוה ףא

 הסרגבש תנעוט הרבחה .היצטנמוקוד לכ ול ןיאש

 .הנכותב רתוי בוט בלושמ היהי אוה האבה

 )תינכותה תגיבס

 -תה תפשב הצמתמ אאסא1 םססםא[גא תמצוע

 תלגוסמה דואמ הקזח הפש יהוז :א01. .הלש תונכ

 דו

 0קק] 1684100 ?תסייגת

 !וסש טוושה שש 600306 53 131)
 ש1%) 6מ]|| 64, 1% 15 [0שמז,

 55 אחי 699 +0 606

 המישמל המאתה

 יפוס שמתשמ ימושי

 יעוצקמ חותיפ

 חתווידו תותליאש

 תוירושיק



 ו מ"עב תוכרעמ ינחובו םיצעוי אפו

 תונכות לש הצפהו-קוויש-הכימתל לודגה 0

 הכרדהו קוויש הכימחל ךמסומ זכרמ -

 הכרדהו קוויש הכימתל ךמסומ זכרמ -
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 801, תמאות איה .םושיי לכב השעמל לפטל

 .תומייק תויצקנופ 150-ו תודוקפ 120 כ הבו

 -יט ,םיכסמ לש ןכות התועצמאב רומשל ןתינ

 -פת רוציל ,ןורכיז ןוחבל ,סוד יצבקב םילופ

 שי תונושה תויצקנופל .טסקט ךורעלו םיטיר

 תושימג םירשפאמה ,םיטנמוגרא לש רכינ רפסמ

 לוכי התא ,ךל קיפסה אל םאו .הלועפ לכב הבר

 תודוקפ תועצמאב | ,ךלשמ תויצקנופ רוציל

 .רלבמסא וא 6 וא 1

 -יא החנומ תונכיתב ךמות אאסו/1 תסספא/גא

 סופתל תינכותל תורשפאמה תודוקפ שי .םיעור

 .סישחרתמ םימיוסמ סיעוריאש העשב דוקיפ

 -וכו ,ידמל םינווגמ תדכול תכרעמהש םיעוריאה

 -ותנ תטילקו 856; שקמ לע השקה םג םילל

 -תל ןתינ 3.1 הסרגמ לחה .תרושקת ילכמ סינ

 וצחלנש רבכעה ירותפכל םאתהב סג דוקיפ סופ

 הפנמ .ןמזב םירושקה םיעוריאל םאתהב ןכו

 המצוע בר אוה ,תכרעמה סע עיגמה תואיגשה

 -בו הריבש תודוקנב ךמות אוה .שומישל לקו

 .ןולח קשממ תועצמאב םינוש םיכרע לע היפצ

 וא ,הדוקפ תועצמאב ותוא תא ליעפהל ןתינ

 לש הדובעה ךלהמב 6181, 6 לע השקה ידי לע

 ךכ רדוהמ-יצח אוה תכרעמה לש דוקה .סושייה

 .םימושיי תצפהל הציר ןמז לודומ ורובע שרדנש

 -יחי תכרעמל הנוש ריחמ ןבומכ שי הז לודומל

 .םיצבק רשלו הד

 םישמתשמ יובירל ןונכת

 -תמ תושיג לע םיאתמ חוקיפ תקפסמ תכרעמה

 לוענל תויושע תודחוימ תוליענ .םינותנל תורח

 ,תודחוימ תולועפל ןתומלשב תואלבטה תא םג

 תרשפאמ תיפותיש השיג .םיסקדניא תריצי ומכ

 -שכ ,תומושר תצובק וא תודיחי תומושר תליענ

 לוענל ןתינ 581807 ומכ תודוקפ תועצובמ

 -אב ןררחשלו תונכית תועצמאב סג תומושר

 .םושייה תועצמ

 סילודג םינותנ ידסמ קיזחהל היושע תכרעמה

 לכש תואלבט 240 דעב תלפטמ תכרעמה .דואמ

 .תומושר-הגייג ינש תלעב תויהל הלוכי תחא

 סלוא ,64א8 אוה ילמיסכמה המושרה לדוג

 -מה 81/08 ארקנה םינותנ גוסב שמתשהל ןתינ

 גוס .הגייג ינש לש לדוגב המושר קיזחהל רשפא

 וא הקיפרג ינותנ תקזחהל ישומיש ,הז םינותנ

 קיזחהל ןתינ םידבוע תסטרכב ,אמגודל .וידוא

 דומצב דבועה לש הנומת 8108 םינותנ גוסב

 .ולש םירחא סינותנל

 סינותנ אציילו אבייל לוכ: אאסו/1 סאן גא

 508, ממ, =, 8051 - םינוש םיטמרופב

 -פה טמרופב קר לוכי אוה שמתשהל סלוא .וא

 אל 81008 סינותנ סופיט ילעב םיצבק .ולש ימינ

 תוינכות בותכל ןתינ םלוא ,ליגר אוביל םינתינ

 .ןכ תושעל ידכ 801. תפש תועצמאב

 יעוציב ויה ,ונכרעש םייוסינב
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 םינותנה ידסמ תמחלמ

 תיעצמא המרב ךועב אאסשטסספא/\א

 -יה לופיטה תרזעב .םינותנה ידסמ ראשל סחיב

 -ואה הליענה תויצקנופבו םיסקדניאב ליע

 -זנ דוע לכ קר תומושר תוקיזחמה ,תויטמוט

 אאסש1םססתאגא יעוציב ויה ,םהל םיקק

 -קו םינוכדיע ושרדש םייוסינב דחוימב םיהובג

 .דחוימב הדיבכ הדובע תביבסב סינותנ תאיר

 ,םינתינכותל רקיעב דעונ אאסוא1 תססמא(גא

 ידילע האנהב ץמואיש חוכ בר ילכ אוה הזככו

 יעצמא .םינותנ ידסמ לש םינעוצקמ םיחתפמ

 -מו תיפותיש השיג לע חוקיפה ,ולש תוחיטבה

 -פב חתפמש ימל יאדכ ילכל ותוא םיכפוה וריח

 .תונוש תומרופטל

 ףלשנ 3.10 הסרגל 599 ,קיחצמה וריחמ לשב

 תולעל קיפסה סרטב דוע םיפדמהמ 5

 םא תעדל ידכ קיפסמ וניא ריחמה סלוא .םהילע

 -תמ סע תורחתב דמוע אוה דציכו בוט ןכא אוה

 .וירח

 -בש המצוע יבר םילכ רפסמ קפסמ 5

 ידסמ תוכרעמ ץירהלו ליעפהל ןתינ םתועצמא

 ךרוצ שי םא םלוא .תונכית סומינימב סינותנ

 יפוטסה שמתשמל םידעוימה םימושיי חתפל

 -לח תודוקנ לש רכינ רפסמ 460₪85-ל שי ,שממ

 תלוכי יאל וליפא וא יוקל רשוכל תומרוגה ,תוש

 .תונוש תויעב ינפב וילע ןגהל

 םישרמ שמתשמ קשממ

 הרוצב ןנכותמ ילואש יעצמאה

 אוה וז הליבחב רתויב הבוטה

 קשממה .ולש שמתשמה קשממ

 ,סוטטס תרושו לגרס ללוכ

 תללוכה ייםינותנ דסמ תלוכמיי

 ,םינותה דסמ תואלבט תא

 ,תוחודו םיספט | ,תותליאש

 -ות לש םילודומו ורקמ תודוקפ

 ,שימג 088-ל תורשפא ,תוינכ

 דנה תואלבט לש תופקתשהו

 ןויליגל המוד הנבמב םסינות

 ןתיש ךכ יונב קשממה .םינותנ

 -אל .הריהמ השיג שמתשמל

 תרבחש הרועה יעצמא .םימכחותמ םיעצמ

 - 005 יסיטרכ םיללוכ התנב אס

 דעצ תוארוה תנתונה ,תנווקמ הכרדה לש הרוצ

 -מה תא םילטונה ,י'םיפשאיי ןכו .דעצ ירחא

 תונוש תולועפ עצבל ותוא םיכילומו ודיב שמתש

 .תוחודו םיספט תריצי ומכ

 תויורשפאב בטיה תשמתשמ 460885 תנכות
 לע .ייתונולחייה תביבס הל תקפסמש הקיפרגה
 ךירצש לכ ,אוהשלכ הדשל םוקימ עובקל תנמ

 -מב ררחשלו הדשה סש תא רורגל אוה תושעל

 דחא חוד לולכל ידכ .חודב ול דעוימה סוק

 תא רורגל אוה תושעל ךירצש לכ ינשה ךותב

 תודה הנבמ ךות לא דחאה חודה תא וא ספוטה

 ,תואלבט קיתעהל ןתינ .ןכומ הז ירהו ,ינשה

 ורקמ תודוקפ וא תוחוד םיספט ,תותליאש

 ותוא קיבדהלו ךכ רחאו ,םיריזגה חול ךותל

 -שה תביתכ .שורדה םוקמה ךותל שדח םשב

 -טה .דחוימב הבוט הרוצב תננכותמ התליא

 המישר תוליכמה תובית ךותב תוגצומ תואלב

 -טה ןיב רושקל ידכ .םיירשפאה תודשה לש

 לע .תודש ןיב וק ךושמל טושפ ךירצ ,תואלב

 רורגל קר שי תיתאצות הלבט רידגהל תנמ

 תיתחתב בצינה ,האצותה חטש יבג לע תודש

 ןפוא םג עבקינ וב םוקמ ,התליאשה תבית

 .תומושרה תריחבל םינוירטירקו ןוימה

 -פא םע ןה םג תומישרמ חווידה תויורשפא
 תודש ןכו ,תונבומה ץוביקהו ןוימה תויורש
 גיצהל רשפאמ ספוט-תת יורקש המ .םיבשוחמ
 תא באה תמושר תא ןה ,דואמ תינטשפ הרוצב
 תושעל ךירצש המ .ינטלומיס ןפואב ןבה תמושר
 .והנשמ יבג לע דחא חוד וא ספוט רורגל אוה

 קצומ עונמ

 רפסמב תואלבט רושקלו אורקל לוכי: 5

 -רפ ,דזםץם ,כ8458 ללוכ ,םיטמרופ לש בר

 תועצמאב) 501  תרשו (35-  הסרג) סקוד

 תונשל ןתינ :תולבגמ המכ סנמוא שי .6

 הלועמ " יפוס שמתשמ ימושי

 ועוצקמ חותיפ

 הלועמ "  םווידו תותליאש

 תוירושיק
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 -של ןתינ אל םלוא םינותנ דסמ לש ןכותה תא

 אוה סינותנה דסמ ןכ סא אלא ,והנבמ תא תונ

 .46085 לש ימינפ יאלבט הנבמ

 לש הנבמב סינותנ יונישל אוציהו אוביה יעצמא

 םלוא ,םיטמרופ לש בר רפסמב ךמות 5

 -הל ךילע .הליבחה ראשכ בטיה ןנכותמ ונניא

 תודש תמישר ןיא - תודשה תומש תא שיק

 עובק ךרואב סינותנל רשאבו .רוחבל ןתינ הנממ

 הפוסב האלוממ תויהל תבייח המושר לכ -

 .קיודמב םיאתמה ךרואב סיחוורב

 .תותליאשל השיגל תויורשפא 3 קפסמ 5

 -ותה תרימש תחאה - תונושארה תוטישה יתש

 -יזה לא םתאבה הינשהו קסידה יבג לע תואצ

 תריצי לש תיתרוסמה השיגב תושמתשמ ,ןורכ

 -שה השיגה .תוסחוימה תואלבטה לש םיקתעה

 םג שומיש השענ הב) ידמל המכח איה תישיל

 ףסוא תריצי איה (טפוסורקימ לש ?0א780-ב

 םיעיבצמ לש ףסוא - (ייפצא35טדיי) ימניד

 -ות לש םיקתעה אלו ,םייתימאה םינותנה רבעל

 -תה תא שיגמ הז ימניד ףסוא .התליאשה תאצ

 -על תונתינ תומושרה תאז סעו ןיע ףרהכ הבוש

 .ידיימ ןוכד

 אלמ \בוק תקידב תובייחמה תותליאש יכרצל

 שיגמ 400885 ,(סיעצוממ וא םימוכיס ומכ)

 -שה תא דבעל ךישממו תידיימ טעמכ האצות

 םיעוציבה ייוסינ ןמזב .עקר דוביעב התליא

 םירפסמה .וז הבוגתמ ןווכמב ונמלעתה ,ונלש

 -תה תא םיגציימ ,םיעוציבה טרפמב םישגומש

 -לימ השיג יכ ןייצל שי .אתליאשל האלמה הבוש

 עייסל םייושע ,ופלשנש םינותנהמ קלחל תיד

 תא גיצת וזכ השיגש יאדו ;םינוש םישמתשמל

 .דואמ ריהמכ הזה םינותנה דסמ

 םירמשנ םינותנה דסמ לש םינושה םיביכרמה

 בוק .אופ8 תמויס לעב דיחי ףבוקב ללכ ךרדב

 -יקה תא ןה ,שמתשמל קשממה תא ןה ללוכ הז

 יאדכ תשרב שומישב .םינותנה תא ןהו דוד

 -מש המ) םידרפנ םיצבק השולשל הז תא לצפל

 תא ןועטל ןתינש ךכ ,(תכרעמה ידיב רשפאת

 הרתיה תאו הדובעה תנחתל שמתשמה קשממ

 העונת תוחפל איבמש המ ,םיצבקה תרשב

 .תכרעמה תקוזתת תא לקמ ףסונבו תשרב

 סיביכרמה תשולשו רחאמש ,תאז סע ןייוצי

 סרוג הזכ לוציפש ירה ,םידחואמ תויהל םיבייח

 הלק הדירי יהוז םלוא - םיעוציבב הדיריל

 ליוסינב דחוימב הארנ 406855 לש וחוכ .דבלב

 -גה ירוחאמ דימ בצינ אוה וב סוקמ ,81 7

 .=0אק80 2.5 לש תוריהמה תואסר

 תולבגמב א - תונכ'תל ןתינ

 -ופ 40-מ רתוי שי 460885 לש ורקמה תפשל

 רוגישו תואלבט ןוכדע ,םיספט תחיתפל תויצקנ

 ב
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 םינותנה ידסמ תמחלמ

 -לי הברהל קיפסמ הז .תותליאש

 הברה המאתהל ךא ,םימוש

 שמתשהל שי חוקלל הבוט רתוי

 -יד אוהש - 466595 84510-ב

 תובחרה םע קיסיב לש טקלא

 -ישמ המכ .םינותנה דסמ אשונב

 אל דואמ תוטושפ תונכית תומ

 -ודו 4600585-ב שומישל תוחונ

 ללגבש ,ךכל תורסח אל תואמג

 ,סיטנמלא ינש ןיב המאתה יא

 -הל ידכ בר תונכיתב ךרוצ שי

 .תולבגמ לע רבגת

 סיוותש וז איה תרחא תוחונ יא

 -וא ןפואב םיאלוממ םיקיר

 דצמ םלוא ,דחא דצמ םיירניב םיספאב יטמוט

 םיספאה תקידב ,תודשה םתוא תאירקב ינש

 ךכל סרוג הז .האיגש תועדוהל תמרוג םיירניבה

 הקידב רובעל בייח ,57181א6 הדש לכ השעמלש

 וילע תעצובמש סעפ לכב םיירניב םיספא סויקל

 טקלאידב םיתמ םיחטש המכ שי .האירק תלועפ

 ,הלבט תריצי ללוכ וניא אוה :460885 לש

 ןתינ .דוחיא תדוקפו הנשמ תריחב ,הלבט לוטיב

 -ות ןתואל תואיבמש תולועפ תושעל םנמוא

 .ידמל תומשוגמ ןה םלוא ,תואצ
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 -ות יירוגסל" ,ירשפא יתלב ףא םיתיעלו ,השק

 :המגודל | .םינווכה לכמ 466085 תוינכ

 תרשפאמה היצפוא שמתשמל גיצמ 5

 תנווכ םא וליפא ,הלבטב תושדח תורוש ףיסוהל

 םג .םימייק סינותנ ןכדעל לכויש התיה חתפמה

 -ית תועצמאב ךא - רבגתהל ןתינ וז הדוקנ לע

 .הבורמ תונכ

 ימניד ןפואב תונשל ןתינ אלש ונל עירפה ןכ ומכ

 עונמל םג ןתינ אלו ,םיטירפת יטרפ לש םינותנ

 אשונב גאב שי ןכ ומכ .םיטירפת יקלחב היפצ

 סינותנ לש תמדקומ הגצה תעב םינותנ תוחיטב

 םייוניש עצבל השעמל לוכי שמתשמה :הספדהל

 .ודעב רוצעל ןתינש אלב ,םינותנב

 ,איה חתפמה תניחבמ רתויב תבזכאמה הדוקנה

 םינושה םיביכרמה תא סיפדהל תורשפאה רסוח

 -סה הנחבמה - ירק ,םינותנה דסמ ןונכית לש

 -מה תודוקפ יופימ ,תותליאשה תרדגה ,יתמיכ

 -עב תורדגהו דודיקה לש תבלוצ תוסחיתה ,ורק

 תכרעמב .תוחודו םיספט ,חוקיפ יאשונ לע תול

 טעמב ךא תעייסמה | הוילנא תינכות תמייק

 .הז אשונב

 בטיה שגרומ היצטנמוקודל םילכ לש סנורסח

 ,ןונכיתב םייוניש .תורחא תויעב ףירחהל לולעו

 -פט ןיב םיצפומ סניא ,הדש לש ומש יוניש ומכ

 .תותליאשו ורקמ תודוקפ ,תוחוד ,תואלבט ,םיס

 רסוח ללגב ןכש ,החונ הניא דחוימב וז הדוקנ

 לכ תא אוצמל תורשפא ןיא תובלוצ תוינפהב

 -סח .הז הדשב שומיש השענ םהב תומוקמה

 בב

 רד ג קו

 ו ו
 | וטו

 71616 אגמ

 אפ מסות ,פסוו א <
 כ ))

 יפוס שמתשמ ימושי

 ב צו

 לעוצקמ חותיפ

 ו
 תווידו תותליאש

 1 וו

 תוירושיק

 -ותכ ךסחנש ןמזה תא לכסל םילולע הלא תונור

 .יתודידיה קשממה ומכ ,םירחא תונורתימ האצ

 עויס

 .בטיה ןגרואמו םלשומ 466555 לש דועיתה

 -ומה הלועפ תללוכו הפיקמ איה תנווקמ הרזע

 תולועפ ךרד ,דעצב דעצ שמתשמה תא הכיל

 -ימ תנתונ ןכ ומכ .הלבט ןונכית ומכ תוטושפ

 ילעבל 885-ל השיגו ינופלט עויס טפוסורק

 .סדומ

 םיחתפמל תרשפאמ הניא 466585 ,םוכיסל

 -וצל סיקוקז םה םהל םילכב שמתשהל םייניצר

 -אב םלוא .םהימושיי לע טלחומ חוקיפ ךר

 םינבומה סילכהו ולש הלועמה קשממה תועצמ

 סניאשל הבוט הריחב הווהמ 4606855-ה ,וב

 דסמ ימושיי םמצעל ןיכהל םיצורה ,םינתינכות

 .תוריהמב סצירהלו ,םינותנ

0 

 20% תרבח תא השכר טפוסורקימ תרבח רשאכ

 ולה ,ק0א לש חותיפה תצובק תאו 50דוז האמ

 -גת טפוסורקימש ,ששחב םינותנה דסמ ידיסח

 -תמ םלוא .וירמש לע אופקל :0א780-ל םור

 ,5495 הריחמש ,ת0א980 לש 2.5 הסרגש ררב



 םיבשחמ ןוויכ תיבמ תירבע

 2 ננו

 יכחכ ,ת/איהרא ת/ןכ/ת %כר%
 1!!! םניח סונוב

 6פ-חסוו
 םיטנופ 250 םע

 | סת. סת ו -- | / שו 12,000ר
 רח 24/5 תיִפרו 6

 [כה 0%אכ האיז קיפ [תי) סיפרו 3/1 האיהרא תכרמא
 | .תירכמ/ תי ,םינ/פ 46 כתר [//ןוא * תויפרנ

 | .שא'הדא .שי0ק0 * םייראיא ת4תו /3 ,םיִסָרו * .לכה השוע ורד לרוק
 00702 918 90/00 * תו ואת יפרו 2/0 * השדח הסרגב וישכע
 האיקרא .2/1%0/ ת/ןואת תיירָס * -3/8/ ת/ר/ק) /49 ,ת/ר/אפ יִפְרֶ * .רכה ילבל דע תרפושמו
 097 960 תואיאת * פק 90/60 יפרו תייכ * ול קוקז התאש המ לכ
 - 2 ר/₪/ רו .תחא הנכת תליבחב אצמנ
 . תונקל ךרוצ ןיא וישכע
 הנכות תוליבח רפסמ
 ה רוציל תנמ לע תונוש
 תויצטנזרפ ,םיפרג ,הקיפרג
 7 יכ תאזו הנומת דוביעו
 ץסז0-קה!אז 60 וו[ ךליבשב לכה השוע ורד לרוק
 רי הווידוי דוד ה םרטש המצוע תבה הליבחב
 .יס.יפה םוחתל םויכ הרצונ
 כסח/אא ת/ן/את ר/כי% 7% 0% ת/י36/0 ןוויכ לש תירבעה םע תאז לכ

 (כה ּה)/ותכ תו /ת') כ6חאהא הרקה! ת/יפ/קיס ,םיסקס תא החתיפ רשא םיבשחמ

 האג יכר יקות (כ * תורחוזה ת/יןכ/תהא ת3א1 םיגכק כי * תחתפמו תירבעל תונולחה תסרג

 יו כר 000 * הרסא /כ1 ת/ןכזא תויגאי)א רחכא * םילילמתה דבעמ תא םויכ
 21 ר/ח0/ ככ 1/0/00 תכראא * ישקר 16 כתר |[ * .תונולח תביבסל "שגד" שדחה

 הןואתכ 1/9/01 10/9 י[כה * הגה תו /את (6 כר רסס *
 תנכ/תכ הסליי ראה ,ה)/את ק/רס *

 סתטז 105 416-ו ,60תםז דא 405 ףסונב

 המצוע ,תויעוצקמ ,תושמג
 ןווכ לש ורד לרוק הז

 :םינכוס
 םיי 24 לואש תעבג 'חר ,מ"יעב ןורלפ *

 027579022 ,557420 ,525181 .לט
 א"ת 5 ריזחמ 'חר ,מ"עב פוטקסד *

 057440591 .לט . \ :ּ :
 םילשורי 5 ללה 'חר ,תיבויפמוק * . 2 יי = קן
 027242235 .לט :השרומ ץיפמ

 דנלרטויפמוק * 5%
 027259472, 05-5575986 ,04-514214 .לט מ"עב םיבשחמ ןוויכ

 םילשורי םינושאר תורוד 'חר ,באזללוק *
 02257828 לט 93420 םילשורי 53063 .ד.ת
 ב 027733938 :סקפ 027733941 :ןופלט

9% 
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 .רתויב תמדקתמה תאז לכב איה

 השדח הסריג סלוא ,ריהמ דימת היה 0

 -מו ;ידמל הסומע תשרב ףא הריהמ איה וז

 יתש .וז תכרעמב הדיחיה השדחה הניא תוריה .

 -הו סודל תחאה - 2.5 0א780-ל שי תואסרג

 ןוויכל | תובחרתההו = ,"תונולחייל | הינש

 -רג תננכתמ טפוסורקימ .ךשמנ תומרופטלפ-בר

 ףילחיש) שוטניקמלו סקינויל 08280 תואס

 שמתשתו (הלא תומרופטלפל +20%א8455 תא

 .םלוכ רובע ןיערג ותואב

 ךכמ ש0אק80 תנכות החיורה ,תוששחל דוגינב

 -ימ לש הירצומ ןווגממ קלחל הכפהו הסנכנש

 תסרג איה ךכל הבוט אמגוד .טפוסורק

 -ייקה ₪11, ה תוירפיס תא תלצנמה ''תונולחייה

 ךכ .טפוסורקימ לש םירחא םירצומב תומ

 לבקתהל היושע התאצות 501. תתליאש לשמל

 יוצמה ₪11, ותואב שומיש ךות ,תיפרג הרוצב

 תא שמשמה עז[ה ינש דצמו ,10085-ב

 וא ,טסקט ףבוקב תויא תקידבל 00

 מא0ט11,-ב םג שומישב אצמנ ,העדוה הדשב

 דקומ תא הריבעה טפוסורקימ .טפוסורקימ לש

 -וסה שמתשמה לא ילכב 4608585 לש קווישה

 תביבס סע ,א0אקאסה תא תכפוה וז הדבוע .יפ

 ןווכמה ישארה ילכל ,ולש הרישעה חותיפה

 .םיחתפמה רבעל

 !ר'המ ךכ לכ ותוא השוע המ

 לש תירוקמה ומיא ,ש0% תרבח ירצומ

 -נה ידסמ ףנעב דבוכמ םוקמ וספת ,ס 0

 םימאות סגו םיריהמ סתויה לשב םג םינות

 הכ 28485-ל תומיאתה ןיא ,םויכ .ק8455-ל

 הבושח הרטמל הכפה תוריהמ סלוא הבושח

 .דואמ

 -נה ידסמ תוכרעממ תחא דימתמ היה 0

 איה ךכל תוביסה תחא .רתויב תוריהמה םינות

 -יא אלו היצליפמוק רבוע דוקהש הדבועה

 -וד ,םיכסמ ,תוינכותל רוקמה דוק .היצטרפרטנ

 ןיטולתחל הפוקש הרוצב רודיה רבוע ,יוכו תוח

 -ונ הברה ותוריהמל תפסונ הביס .הציר םרטב

 ,םיימינפ םינומטמב הבורמה שומישהמ תעב

 .ומצע קסידל תוצוחנ יתלב תושיגב םיכסוחה

 האצותכ רתוי דוע ןטק קסידל תושיגה רפסמ

 יצבק) םיצבוקמו םיבולש םיסקדניאב שומישמ

 ו

 לש היצזימיטפואה תיגולונכט תמייק ףסונב

 וז היגולונכט .אטפצאו(סתמ תארקנה 00

 -יל ידכ ,.ססא יצבקבש םיסקדניאב תשמתשמ

 רתוי הברה ריהמ שופיח תוליעפמה תודוקפ רוצ

 תא רוצקל ןתינ אל תאו סע .םינוש סינותנ לע

 עצבמש היצזימיטפוא לש םיאלמה םיחוורה

 .ריהזו אלמ ןוכנ ןונכית אלב ,אט5אוס85-ה

 תאטובמה םש שופיח תדוקפ לע ,לשמל ,ךכ

 1993 ינו: לארשי 6

 םינותנה ידסמ תמחלמ

 -כט תעצבמ ,ות ירחא ות לש שופיח תרוצב

 לש שופיח לע וליאו ,היצזימיטפוא וז היגולונ

 לע תוהז תשפחמה הדוקפב סלוא טנמלא ותוא

 ףסונ .היצזימיטפוא תעצבתמ ןיא - םלש הדש

 סיות לש תוחתפמ לע רתוי חונ שופיחה ,ךכל

 ;הפצ תדוקנב םירפסמ לש תוחתפמ לע רשאמ

 שופיח עצבלו תזורחמל חתפמה תא רימהל ףידע

 .חתפמ לש וז הרוצ לע

 תבלושמ ת0אק80 לש 501. 581861-ה תדוקפ

 התליאש ינמזל סרוגו ,80511א/085-ב בטיה

 לש תואצות טס .הליגר יתלב הרוצב םיריהמ

 ןתינש םעפ לכב ןורכיזב רמשנ ,התליאשה

 20%780 דחוימב לודג תואצות טסל .רבדה

 תא רמוש וניאו ,ןורכיזב תומושר ירפסמ רמוש

 הפילשל תונתינ ןמצע תומושרה .ןמצע תומושרה

 -וקב א8485 לש עובקה טמרופל תודות הריהמ

 התליאשה תאצותש אדוומ ת0אע80 .פפ \ב

 -שנ םייתימאה םסינותנה רשאכ ,הפוקת תראשנ

 טס תריצי ןיב ונוש תומושרה סא ףא ,םיפל

 .הירחא האבה הפילשה ןיבל האצותה

 -מל 2.5 הסריג תא וכפהש םיפסונ םיטנמלא שי

 -וש טפוסורקימ םלוא ,היתומדוקמ רתוי הריה

 -אב רושק דחא רופיש .םיטרפה תא דוסב תרמ

 סומינימ תנחתבל | שדחה | סימתירוגל

 .םיצבקה תרשמ האירקל שרדנה היצמרופניאה

 הרובעתה תא דואמ יתועמשמ ןפואב ןיטקמ הז

 עדימב רתוי בוט שומיש השענ ךכל ףסונו תשרב

 השיג עונמל הלוכי 2.5 הסרג :ןורכיזב רוצאה

 הסרגש םיבר םירקמב ,תשרל וא ,קסידל תרזוח

 .הלוכי הניא 0

 םייביטקארטנ'א םילכ
 הצקה שמתשמל

 -ופל דיחיה סרוגה הניא 0780 לש תוריהמה

 םילקה םייביטקארטניאה םילכה .ולש תוירלופ

 ץחש |.ןכ םג וז המגמל ומות הלעפהל

 -יה תא תעבוק ,םינותנ דסמ תחתופ ,ואצאפסוש

 תאז לכו םהלש ןכותה תא הנשמו תנחובו םיסח

 -ועפ לכ םילתתאמש תעב .רבכע תושיקנ רפסמב

 -תה ידוק תא גיצמ 60אוא/גאפ ואזאססוא ,הל

 ןוויכב םג לעופ הז .וז הלועפ םימשיימה תונכ

 םייונישה תא גיצמ 18 ואזאססוא: ךופהה

 תדוקפ םישיקמש תעב םינותנה דסמ תורוצתב

 .\צתצפסוא

 םג תמשוימ הלועפה ידכ ךות דומיל לש וז השיג

 לש 5085 המגוד פיע התליאשה ילכב

 ללוכ תובכרומ תותליאש תונבל ןתינ .0

 טפשמ ןיכמ 8088 .תואלבט רפסמ ןיב םירשק

 -שה תאצות תא חלוש אוהו ,501. לש 50

 ,םתסו/פמ ואתצססו/5 תארקנה תגצמל התליא

 ,ןורכזב 501. ןמסל ,שדח םינותנ דסמל , חייודל

 855 ארקנה רותפכ לע השקה .יפרג סושייל וא

 הריחבה טפשמ תא גיצת ,אוהש ןמז לכב

 רוציל ךל רשפאמ יטמוטוא םימוש> ללוחמ.

 ,התליאש ללוכה יאלבט-בר סושיי ידימ ןפואב

 רצונ םא סלוא .תונוש חוויד תויורשפאו ןוכדע

 תונכתב ךרוצ שי ,םושייב םירופיש עצבל ךרוצ

 -אב הליחתכלמ התליאשה תא תונבל ומכ ,בר

 לש קסשתמ 70015 יורקש המ תועצמ

00 

 םימושי* חותיפל םיקזח םילכ

 םיארקנ ןכא ת0אק80 לש םיקזחה םילכה

 ינוב םיללוכ סה ייפסואפא 70015" :הז םשב

 תוחוד תיינבל תכרעמ ,םיטירפת ינוב ,םיכסמ

 הדיקפתש) תומרופטלפ ןיב הרבעהל תכרעמו

 לש וזו סוד לש וז - תואסרגה יתש ןיב רובעל

 תרשוק םיטקייורפה להנמ תכרעמ .("תונולחיי

 .\לק יצבק תרצויו וידחי םושייה יקלח לכ תא

 .םאמ יצבקו

 לש ילאוזיוה םימצע-יחנומ-םיכסמה הנוב

 ינפ לע עובקלו ביצהל ךל רשפאמ 00

 ,טסקט ומכ םיטקייבוא לש םלדוג תא ךסמה

 ;תונולח בלשל ןתינ .תונולחב םירותפכ ןכו תודש

 תרשפאמ סוד תסריג .םלשומ םושיי רוציל ידכ

 -יגב םתמועל .טירפת תועצמאב םימצע רוחבל

 תרועב לתוי לק השענ דוביעה ייתונולחיי תסר

 -ונש תוביתהו סיווקה סלוא ,תיפרג םילכ תבית

 וא לסקיפ והשזיא םימעפל ייסיספספמי' םירצ

 םירצק תויהל סילולע םינותנ תודשו ,םיינש

 .תולודג תוילגנא תויתואב םישמתשמ םא ,ידמ

 .לק לופיטל תונתינ הלא תודוקנ םוקמ לכמ

 ידי לע והשלכ סצע לש תוכיאה תא םינייצמ

 -אמ סיגולאיד תובית .לופכ קילקו וילע העבצה

 רשפאמ ימינפ ךרועו םיעוריא רוחבל ךל תורשפ

 עצבל שי המ תוטרפמה ,תוארוה שיקהל ךל

 עונמל ידכ :אמגודל .שחרתמ עוריאהש תעב

 לש םיקיר תודש ינפ לע שמתשמה לש רבעמ

 ,הרוש לכב וצאמא תדוקפ סושרל ןתינ תבותכ

 סא ,הרוש התוא לע ןמס לש גוליד םורגתש

 .הקיר התיה הינפלש הרושה

 יםיכסמה הנוביי ךפוה ,ךלש ךסמה הנבמ תא

 רוקמה דוק םגש ןויכ .תסאק80 לש רוקמ דוקל

 ,תכרעמה םע קפוסמ ומצע םיכסמה הנוב לש

 רוציתש ךכ תכרעמה תא תונשל השעמל ןתינ

 שמתשמל תידוחיי הרוצב םיכסמ לש רוקמ דוק

 רוציל ןתינ :אמגודל .תושדח םימצע תורוצ וא

 -ימ תלת םיטקפא םימצעל הפיסומה הירפס

 .םיידמ

 תריצי לע דואמ הליקמ תוחודה רוציי תכרעמ

 והשלכ סצע אטבל קר ךילע .םייסיסב תוחוד

 .הבית וא םינותנה דסמב הדש ,טסקט ומכ

 ומכ ,ולש חטשל םצעה תא ררוג התא ןכמ רחאל

 .לכה הזו - םוכיס תרוש ,טרפ תרוש ,תרתוכ

 -לו הספדה םרטב חודה תמגוד תא תוארל ןתינ

 תסריג .שרדנה הנבמל עיגמ אוהש דע וב קחש
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 נו !טפשוש ₪ א, 0

 - הידמיטלומ תוכרעמ
 בלשל ןתינ םיסיטרכה תא
 תוללוכה הידמיטלומ תוכרעב
 תכיפהל תונכות עפשו 60 ןנוכ
 רודיב .האנה זכרמל בשחמה
 .החפשמה לכל דומילו

 םג אלא עמוש קר אל התא
 ךסמה לע ואדיו תגצה !האור
 .פייטואדיו וא המלצמ לכמ
 [ םינוש םילדגב תונומת תדיכל
 ללוכ .קסידה לע ןתרימשו
 לע תוגצמ תכירעל תונכות

 ]יד טקפמוק'
 היצמינא לוק בולישו

 ווק

 -: 00 וז
 .םייעוצקימ לוק ישנַאל

 טקפמוק לש לוק תוכיא

 ואירטס תקיסומ .קסיד

 !88וז רתויב ההובג תוכיאב

 לוק יצורע רתוי

 םילולכיש רתויו תונכות

 .םיחותיפו

 .ק ה
 = 09 -91ו915 .לט הננער 7 אודסה 'חר

 רתוי



 רשפאמה תוחוד רוצייל ילכ תקפסמ "תונולחיי

 חודל הפיסוהלו יהשלכ תימלצ לע עיבצהל

 ףא ףיסוהל ןתינ ךכ .(81א(3פ) תויביס תפמכ

 .הספדה ףד שארל הרבחה לש וגולה תא

 2.5 הסרגב םישודיח

 ןהו 1687 תסרג ןה תללוכ סודלל 0

 שי .רתוי םיהובג וא 386 יבשחמל 3287 תסרג

 תחת הצרהל ,תבחרומ סוד תסריג םויכ

 -מה "תונולחיי תסריג ןכו וז הסריג .י'תונולחיי

 225 דע לש תינמז וב החיתפ תורשפאמ תירוק

 וז הדבוע .(דבלב 25-מ הילע יהוזש) תואלבט

 םיעוציבה תא ללכה ןמ אצוי ןפואב הריבגמ

 לש 59107 יטפשמ סהב ,םיבכרומ םימושייב

 .רישי יתלב ןפואב תואלבטל םינופ

 סינותנל תורישי תונפל לגוסמ וניא סא 0

 סינוש םיטמרופב תויונבה תואלבטב םיאצמנה

 -פל םוקמ לכמ .400885-ה ומכ ,ולש הלאמ

 תונשל םילגוסמה םירטמרפ שי תומיוסמ תודוק

 לש ₪68 תא הפיסוה 2.5  הסרג .תואלבט

 םיטמרופה תמישרל סקודרפ תאו טפוסורקימ

 .תכמות איה סהב

 ךמות שדח (28קתַס6מ5508) ימדקימ דבעמ

 .ללכב הנתומ רודיהבו רודיה ןמז לש םיעובקב

 לש דיחי רוקמ להנל ךל רשפאמ הנתומ רודיה

 סוד תסריג ומכ ,םושיי לש תונוש תואסרגל דוק

 הסריג לומ רוציי תסריג וא 'יתונולחיי תסריגו

 -מה דבעמה לש הדוקפ תמייק ןכ ומכ .הקידבב

 ףתושמ דוק לולכל תרשפאמה ,* 1א5581 ימדק

 .טירפת תריציל וא ךסמל

 דבלב ''תונולח''ל

 .דבלב 'תונולחיי תסרגב םימייק םיעצמא רפסמ

 -וא ,קסו/םת 70018 לגרסה לשמל םה הלא

 -ובב שומישל 8א/גִפ לש הנבמב םיטקייב

 -יאל יייפרג ףשא"י ,תוחודה ןנכתמבו םיכסמה-ינ

 תויא קדובו ,פ05ָ ב םיידימ םיפרג ןויפ

 .םיטסקטב שומישל

 תרוצ תא רידגהל םג ךל תרשפאמ תונולח תסרג

 יעצמא .םיכסמה ינובב שומישל םינפוגה לדוגו

 ךסמה יבג לעש סימצעה תא ןגראל עייסמ ,רחא

 ןנכתמל םירשפאמה ,םיכסמ הנוב יעצמא דועו

 יעצמא .דיתעב םיכרצל םייוניש םהילע עצבל

 -ימל תוחודה יבגל המוד היצקנופ עצבמ ףסונ

 .םהינ

 ךמות ,י'תונולחייל קסאקתס לש טסקטה ךרוע

 לוכיו ייךלשהו רורגיי תועצמאב הזזהו הקתעהב

 הלועפב עקרב ותוא בלשל וא עטק טילבהל

 דואמ טעמ תכרוצ השדח סוטטס תרוש .תחא

 -יא רתוי הברה הגיצמ סלוא ךסמה חטשמ

 .סוד תסרגב הל הליבקמה הרושהמ היצמרופנ

 ףוליחב אלמ ןפואב ךמות תונולחל קסאפ0

 .חוקלכ ןהו תרשכ ןה ,(פספ) ימניד םינותנ
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 םינותנה ידסמ תמחלמ

 נשב םינותנ ריבעהל ןתינש רבדה תועמשמ

 לוכי אוה .םינוש ייתונולחיי ימושיי ןיב םינוויכה

 -ותנ גוסב שומיש ךות ,01.מ לש חוקל םג תויהל

 .הז שומישל דעונש ,שדח ,יייללכיי םינ

 עויס

 דואמ הבוט איה ,ע0א280 לש היצטנמוקודה

 אלמ יללכ סקדניא םע ,הרורב הרוצב הבותכו

 תפסות אלב ינופלט תוריש לבקל ןתינ .טרופמו

 -שמ לש סורופמ ןהו המצע הרבחהמ ןה ,םולשת

 .םיקפסו םישמת

 ,"תונולחייל וא סודל ןה - 2.5 הסריג קסאקפס

 -יב תוגיצמ תואסריגה יתש .חצנמה שוריפב אוה

 -יפ תביבסל ףסונב ,ליגרה רדגמ םיאצוי םיעוצ

 -מה םינותנ ידסמב םיחתפמל .הרישע חות

 ןוחבל םיניינועמ ךא םירחא םירצומב םישמתש

 הגרדב תולעל טפוסורקימ העיצמ ,רצומה תא

 .דבלב 5195 תרומת סהל שיש המ תא ףילחהלו

 דומעל לכו: אל ינצר חתפמ ףאש העצה יהוז

 .הדגנכ

 3091.גאפ סודל

 סודל 4.0 סקודרפ ,תוריהמל קקזנ התא םא

 עונמ תללוכ ,5795 הריחמש ,תכרעמה .ךכל גאדי

 לכ תא קיזחמ אוה יכ רמאנ וילע בטיה ןווכמ

 -יזה להנמ .םינותנ דסמב תוירשפאה תולועפה

 תודובע ץירהל רשפאמ ,ולש בחרומה ןורכ

 תחת ,קאסדמסםזמס או0סמ-ב

 וו הסריג 05/2 וא 3.א ייתונולחיי

2% 

 םג הרפתשה חותיפה תביבס

 הקזחה ייסימושייה תנדסיי .איה

 ,השדחה התסריגב ,סקודרפ לש

 תוריהמב חתפל ךל תרשפאמ

 לדוגב סימושיי וא סופיט תובא

 -ילג יטירפתב םישמתשמה ,אלמ

 -יתה תפש .גולאיד תוביתו הל

 הבחרוה ,(241) סקודרפ לש תונכ

 -ומה תונכת תוטישב ךומתל ידכ

 .םיעוריא תוחנ

 .06 5665 ץ/60

= 22/7< 0% 7 

 -פה ,התליאש לכב .רתוי תוליעי ןורכיז תואצק

 -ישה תא רוחבל ידכ הביבסה תא ןחוב סקודר

 רבכש יפכ .םינותנה תפילשל תילמיטפואה הט

 ,לודג אגא[ ןורכיז ףידעמ סקודרפ ,הפצמ תייה

 .ולש ןומטמה קסיד יכרצל ,לבקל ןתינש לככ

 םימרות םג 241, תונכיתה תפשב תובחרה המכ

 -אמ תושדח תודוקפ שולש .תוריהמה רופישל

 הדוקפב תולועפ רפסמ עצבל םימושייל תורשפ

 תרשפאמ 551841088 תדוקפ ,המגודל .תחא

 ידעלב ןפואב ,םינותנ דסמ סופתל תינכותל

 תאזכ הלועפ .תופוצר תודוקפ רפסמ עוציבל,

 דחא לכמ העינמ ידי לע תינכותה תא תזרזמ

 שי וז הלועפל סג םלוא םיצבקל תשגל רחא

 .הלשמ תוילאיצנטופ תויעב

 אביימ סקודרפ ,תורחא תונכותל עגונה לכב

 ורפורטווק ,ינופמיסו 1-2-3 סוטול יצבק אציימו

 תמועל .ןשיה 1516416 לש םיצבק וליפאו

 טפוסורקימ לש םא0681 ינורטקלאה ןוילגה תאז

 תפח םא-ו .קתפ ,סייביד יצבקו ךמתנ וניא -

 .םיכמתנ ןכ - 480 טסקט יצבק לש םיגוסו

 -ותנ ידסמ יתרשל רושיק תורשפא שי סקודרפל

 םירכמנה - 501. 11א%א5 תועצמאב ,501, לש סינ

 .דרפנב

 -ות הלולכ התיה סקודרפ לש תומדוק תואסרגב

 -ילל הדועיש ,ז1.אוקסאד תארקנה תוריש תינכ

 4.0 הסרגל .עובק ךרוא ילעב טסקט יצבק אב

 קפסל הנכומ דנלרובו תאזכ תוריש תינכות ןיא

 היעבה .3.5 הסרגמ ,תאזה תורישה תינכות תא

 תדבוע הניא 3.5 הסריגמ 1.1אוק0₪ד-ש ,איה

 לשב .4.0 הסריג לש שדחה םיצבקה טמרופ םע

1 11000 .1 
 [₪6 4 6 יר

 ו
 ארושה :-ררה רח רווה ו כח

 ב 3 הנ
| | | | | | | 

 וטום ד פופ | >>
 רכטר כ רה ראב

 ! רהמ רהמ רהמ

 דנה דסמ אוה סקודרפש תנעוט דנלרוב תרבח

 -'\ ןוכנ הזש ןכתי ;קושב רתויב ריהמה םינות

 סש יא אצמנ אוהש קפס ןיא ךא ,אלש ןכת

 -יבה ייוסינב ןייטצה סקודרפ .המישרה שארב

 דמעו ןמז יאשונל רושקה לכב ונכרעש םיעוצ

 ורפסקופה לומ קר ןושארה םוקמה לע תורחתב

 עוציבב םירופישה .טפוסורקימ לש סודל 5

 -נל שדח סתירוגלא לש בוליש לש האצות סה

 -הו םיסקדניא רודיס ,ןומטמ קסיד ,תוליע

 המישמל המאתה

 כ (סז ו

 הלועמ לודיג תוינרשפא

 הלועמ . תונימאו החטבא

 הלועמ . 7 .תרושקת תקופת

 ישארה דבעמה לוצינ



 פהדה-קו סד
 יפ קל ה הר>כ צ ,תככ ש קס ב שיקימ

 םיב
/ - 

 ןופצב םיידעלב םיגיצנ

 מ םיבשחמ בושמ 7 01ל5-הטאד
 יפקה דויצו םיבשחמ תוכרעמ

 וס 8
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 .םיצבקה לש הרמה לש ףסונ דעצ עצבל שי ךכ

 תודש דנלהוב ףוס ףוס הבליש סקודרפב

 תורעהה תודש :הב +וקו הילא סלוא מאוס

 קלח ;םיקלח ינשמ םיבכרומ םה סקודרפה לש

 (סשמאד,סוא) השילגה קלחו עובק ךרוא לעב

 255 דע לש ךרוא לעב תויהל לוכי עובקה קלחה

 הרימשל יטמוטוא ןפואב תרבעומ הרתיה ,טייב

 הרעה לש ילמיסקמה לדוגה .השילגה רוזיאב

 8108 סופיטמ תודש .64א88 דע אוה הדיחי

 ,סיטמרופמ יתלב םיירניב םינותנ םיקיזחמה

 ,םוחאוגק לש םה ולא תודש םה םג םיכמתנ

 יאנתב ,הצרתש רחא רבד לכ וא ,וידוא יצבק

 סינותנ ךורעתש תורישה תינכות תא קפסתש

 .הלא םידחוימ

 שמתשמל יתודידי ןונכית

 ךמותו ןכדוע ,סקודרפ לש שמתשמה קשממ

 .גולאיד תוביתו הלילג יטירפת ,תואנולחב םויכ

 -ודל .םוקמ לכב אל סלוא רבכעב הכימת וב שי

 םינעוטש תעבו ,תוירפס תונשל ןתינ אל ,אמג

 -אב עב הירפס לע העבצה תועצמאב) תואלבט

 -סה םש תא שיקהל ךרוצ שי (רבכעה תועצמ

 לש המ רתוי יקנ ןכא קשממה .שרופמב הירפ

 -מל תרשפאמה היצפוא תמייק סלוא ,3.5 הסרג

 אוה םא 3.5 הסרג לש קשממל רובעל שמתש

 .התוא ףידעמ

 ןה סקודרפ לש 085 ,המגוד פייע תותליאשה

 תובכרומ תותליאש ליעפהל ןתינ .קזח יעצמא

 -מו ,תורושק תואלבט רפסמ וא תחא הלבט לע

 שומיש ךרוצל הרימשל ןתינ התליאשה הנב

 תוקיודמ תותליאש לש ןווגמ עצבל ןתינ .רזוח

 יפל התליאשב הכימת םג שי ;תוקיודמ יתלבו

 -בת יפל שופיח ,םינותנ ימוחת ,םיליבומ םיוות

 רוטרפוא םג שי סקודרפל .םייגול םיאנתו תינ

 .יטנופ שופיח רשפאמה - י'11אשיי

 ,ידמל הטושפ סקודרפ תועצמאב תוחוד תריצי

 האצותה ,סוד רצוממ תופצל ןתינש יפכ ,םלוא

 -סל םאתהב קלוחמ טלפה .הארשה תבר הניא

 -פו תוצובק ,םימוכיס ,תורתוכ לש םיטרדנט

 סוחתב תובר עיצמ ונניא סקודרפ ךא ,םיטר

 חולשל ןתינ רתויה לכל .יפרג טלפ וא םינפוגה

 םויסב וא תליחתב תספדמל םידחוימ םיות

 .תוחודה

 -קו תוילנויצקנופ - תומוד תויפרגה תויצקנופה

 סקודרפ .תגצמ תוכיאב ןניא ךא ,שומישל תול

 ,תונוש תויפרג תורוצב םינותנב תופצל רשפאמ

 .םיוקו םיחטש ,תוגוע ,תודומע ימישרת ללוכ

 -לו הדמעהל ,בוביסל םינתינ תודומע ימישרת

 .תידמימ תלת הגצה

 הפשב תונחרה

 -יפה תביבטבש שמתשמה קשממב תובחרהה

 -מה תונולחהו הלילגה יטירפת ללוכ ,חות

 ל
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 םינותנה ידסמ תמחלמ

 ידי לע שומישל םינתינ ,םיבלתש

 תפשב םישמתשמה ,סינתינכות

 רובעל ןתינ .םהיתוינכותבש אז.

 שי םא ,3.5- הסרג לש הנבמל

 תדוקפ תועצמאב ,ךכב ךרוצ

 תולודגה תושדחה .55דאוספמ

 -ומ תונכיתב הכימתה ןה 241.-ב

 .סיעוריא החנ

 -אל תוקלוחמ סיעוריא תודוכלמ

 ,רבכע תועונת :תוירוגטק עבר

 -מה תועדוה ,תדלקמב תושקה

 ו -ומה ,םייאמצע םיעוראו תכרע

 8 8 .םיעובק ןמז יחוורמב םילעפ

 םיעוריאה יחנומ םיעצמאה

 סטזטצמאד תודוקפ |ךותל | םייונב

 -רפ קפסמ ,ףסונב .ו/גד-ו 5 6

 -ועפ תועצמאב םיכרדנה םיקדה לש ףסוא סקוד

 .תומיוסמ שמתשמ תול

 הלבטה אוה םיחתפמה תא ןיינעיש שדח יעצמא

 עבקינש לדוג היה תיתרוסמה הלבטל .תימנידה

 גוס לבא ,(41, ידי לע ןיידע ךמתנ אוהו) שארמ

 החנומ תונכית ןייפאמה ,םיימנידה םינותנה

 סירדגומ םניאש תולובגו לדוגב אוה ,םיעורא

 דחוימב תוישומיש תוימניד תואלבט .שארמ

 תדוקפ תועצמאב ודכלינש םיעוריא ןוסחיאל

 סיעוריאה .רתוי רחואמ דוביעל ,65דם/פאד

 ,אמגודל .דיחי הדש רשאמ רתוי םיספות םמצע

 ןכו רוטו הרוש ינותנ לעב אוה יירבכע עוריאיי

 תישענ תוימניד תואלבטל הינפה .הרושק הדוקפ

 -סמ םיכרע לא אלו טסקט לש תזורחמ לאכ

 הב ךרדב אוה ו*ג1ז תדוקפב יונישה .םיירפ

 תדוקפ ומכ תלעופ תחא הרוצ .תמייתסמ איה

 ,םיעוריא תדכול הינשה וליאו כ8455-ב האירק

 הלולע היעב .רבכעב וא תדלקמב השקה ומכ

 לע םידבוע םינתינכות ינש רשאכ ,ןאכ םרגהל

 ומכ ,יחכונה תואיגשה הפנמ .רוקמ דוק ותוא

 -על רשאמ רתוי טעמ קר ןתינכותל ןתונ ,וימדוק

 -וקפ רחא הדוקפ קודבלו דוקה לע ומצעב רוב

 -ומה תא הרציש ,הרבח דציכ רבדה הימתמ .הד

 הלוכי הניא ,1טאפס כממש00658 הלועמה רצ

 .ק1, ל רתוי חלצומ הפנמ קפסל

 שדח םימושיי הנוב

 אוה םינתינכותל רתויב יטמרדה | חוורה

 חלצומ אוהש ,אקק1 1647108 ואסאא5₪09-ה

 דוק רצוי הז יירצו: תיביי .ומדוקמ רתוי הברה

 סושמ ,רתוי הברה רהמ עצבתמה ,רודיה-סורט

 -5 לוסינו ןונכית .הציר ןמזב שרפתמ אוהש

 -אה שדוגו ריהמו לק אוה יירצויה תיבייב םימוש

 -יש םושי לכ רופתל רשפאמ םייקה תויורשפ

 .ךיתושירדל םיאת

 -ומ תורודצורפ לש ףסוא קפסמ יירצויה תיביי

 .741. תועצמאב יונישל תונתינה שארמ תורדג

 רתויב יתועמשמ ןפואב רצקל הלוכי וז הדבוע

 הוד יפוס שמתשמ ימושי

 0 ₪ יעוצקמ חותיפ

 חווידו תותליאש

 < תוירושיק

 -הל ןייוצמ ילכ הווהמ אוה ןכו חותיפה ןמז תא

 .סופיטבא תנכ

 ביצי הדובע סוס

 -וח רפסמ .בטיה תונכותמ סקודרפ לש דועיתה

 קשממ לש םיאשונה תא ןהיניב תוקלחמ תורב

 -וח .ת41.-ב תונכיתו חותיפ תוקינכט ,שמתשמה

 תקפסמו ,יתבפלא רדסב תרדוסמ תודוקפה תרב

 -פל תובלוצ תוינפהו תואמגוד ,ןייוצמ רואית

 .תורחא תודוק

 -סמ וז הסרג ,ייתונולחייל סקודרפ ומכ אלש

 סלוא ,2א188 ןורכז םע 286 יבשחמב ףא תקפת

 הדימב םיפסונ םיבאשמ לצניו ריכי סקודרפ

 .םימייק םהו

 -מל םיקקזנה םיחתפמ רובע ןנכותמ סקודרפ

 ךומסל ןתינ הילע הריהמ םינותנ דסמ תכרע

 .תושימג תותליאשל ילככ הב שמתשהל ןתינו

 90 \אפ

 לוהינ וידחי רשוק התא רשאכ לבקמ התא המ

 תא םאולמב לצנמה קשממ סע ,חוכ בר סינותנ

 והש רצומ איה הבושתה !ייתונולחייה תונוכת

 -יפ תביבסב לעופה ,שומישל לק ,יביטיאוטניא

 תיחנומ הפש םע דחיב ,םיעוריא תיחנומ חות

 סקודרפה ,םצעב והז .םימצע תיחנומו םיעוריא

 רצומ והז .5795 וריחמש דנלרוב לש ייתונולחייל

 סודה רצומ ןיבל וניב ןוימיד לכו ספאמ חתופש



 ,יתודידיו פזח -

 יפרג םילילמת דבעמ
 הכומנ העקשהב הקופתה ברימ

 תולועמ תוספדה תקפהל תורשפא ךל עיצמ .ג.ת.מ
 ,דומילל לק ,ךומנ וריחמ :הניחב לכמ הכומנ העקשהב
 תועקשהב ךרוצ אלל םייק בשחמ לכב וליעפהל ןתינו
 ךל רשפאמה ,ללכושמו יתודידי ,קזח ילכ והז .תופסונ
 סהב בלשל ,םילועמ סיטנופ ןווגמב ךיכמסמ תא בצעל
 לכה .תורגסמו םיעקר ,םיוק טוטריש ףיסוהל ,תונומת
 ןתמ .ךסמה לע תיתימאה ותרוצב ןמזח לכ גצומ
 דבעמ אוהו תה טסקט תדלקחל .ג.ת.מב שמתשהל
 ידבעמב סימייק סםיכמסמ אבייל וא/ו ,אלמ סילילמת
 ןווגמל תונורתיפ ג.ת.מב .סתכירע סשל סירחא םילילמת
 .תיסור ,תיברע ,דוקינ ,םיטלש ,סקפ - תומישמ

 רזיילל %150) - תוכיס 9-ל 9
 -ב תולעופ ונלש תונכותה לכ

 יפרג תוקבדמ ללוחמ - יטיפרג
 הנושארה הלעפהב רבכ ךתעקשה תא ריזחי

 ,לדוג לכב קיפי יטיפרג : רוקיב יסיטרכ - תויוות - תוקבדמ

 בולישבו ,תורגסמ ןווגמב תורטועמ ,םיטנופ ןווגמב תובצועמ

 יתורישל תחא הינפמ ךומנה ריחמב תאז לכ ,טסקטב תונומת
 !דבלב ח"ש 250  :סופדה

 יביטקרטניא יילבקמ התאש המ הז האור התאש המ"

 * םיעצבמו תוחגהב ןיינעתה *  םיחונ םולשת ירדסה * מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה *

 03-5270606 .לט - 58116 ןולוח 1656 .ד.ת - מ"עב .ג.ת.מ 'בח

 תיִנָחלּוש רואל הָאְצוה
 המישמ לכ עצבל תלגוסמ

 האצוה תוכרעמב םילבוקמה םילכ ןווגמ תללוכ חבונ
 ,סירוטב טסקטה רודיס :תויעוצקמ תוינחלוש רואל
 תקיפרג בוליש ואה לנד: טוטריש ,סיטנופ ,דוקינ
 י"ע האלמ הלעפה ,סביבס טסקטה רודיסו תינוציח
 תויטה ,תורגסמ ,סייטמוטוא רופסימו תורתוכ ,רבכע
 ק6א אוציו אובי ,םיעקר ,ביטגנ ,לאמשו ןימיל טסקט
 דועו םיללגנ םיטירפת ,חאלמ תירבע-תילגנא ,45611-ו
 תאו לכו ,הדבכ המישמ לכ עוציבל םיקזח םילכ הברה
 .החונו תיתודידי הנכות לש חשדח הסריגב
 תונווגמ סופד תוקפהו סינותיע ,םירפס ,סינוחרי ,םינולע
 .התלוכי לע סידיעמ חבונב וקפוהש תורחא

 דבלב % 0

 סקפ יסיטרכל תירבע : סקפ-חלש
 סקפה סיטרכל םילילמתה דבעמ ןיב רשק

 לש ההגה רשפאמ ,םילילמת דבעמ לכמ 5011 יצבק לבקמ
 (ביטגנ) עובצ ,ןטקומ ,לדגומ טסקט םע סקפה תחילשו טסקטה
 תרקבו רזוח גויח ,םינעמנ תמישרל החילש רשפאמ .'וכו

 !דבלב ח'"ש 99  :החילש

1% 



2 

 ,טלחהב ירקמ - ליבקמה

 ילאוזי םינותנ לוהינ

 םושיי תיינבש ךכ ,םצע אוה רבד לכ ,סקודרפב
 .דחיב םיקולבה ןוגריא לש הטושפ הלועפ איה
 ,םימצע םלוכ - תותליאשו תוחוד ,תואלבט
 .םצע איה - ךסמה ינפ לעש תשרה וליפא
 ןותנ לש ךוישה .םיכוישו תוטיש שי םימצעל
 ,ולש םינפוגה תא לולכל יושע ,לשמל ,הלבטב
 -ות יעטק ןה תוטישה .ולש טסיהה תאו ועבצ
 -וא הטישה .הז םצע השוע המ תוראתמה ,תונכ
 תוטישו םימצע .עוריאל ביגהל דציכ םצעל תרמ
 סקודרפ לש ותודקמתה .רזוח שומישל סינתינ
 םיבושח םירבד ינשל תמרוג םימצעה ןוויכב
 .תילאוזיו איהו תיבקע איה :הליבחב

 ,סקודרפ לש יפרגה שמתשמה קשממ

 -מה תא להנמ ,2א74855 ע05א102-ה

 ,קשממה .םושייה לש - םימצעה - םיביכר
 -יא .םייפרג םילכ ןתונ ,םצע ומצע אוהש

 אוהש העשב ףא ,שומישל םילקו םייבטיאוטנ

 .בכרומ סושיי הנוב

 שיקהל ךל רשפאמ 081507 1452501085-ה

 לע עיבצמ אוהשכ ,רבכעה לש ינמיה רותפכה לע

 םיכוישה לכ תא תוארל זאו ,ךסמה יבג לע םצע

 .ולש תוטישהו

 -עו תריציל םיקזח םילאוזיו ןונכית ילכ םג שי

 -שק רוציל ןתינ .תוחודו םיספט ,תואלבט תכיר

 -מו םיצבקה תריחב ידי לע יפרג ןפואב סיר

 םירשק .רחאל תחא הלבטב הדשמ וק תכיש
 -הו העבצה תועצמאב םיטושפ םישענ םיבכרומ
 תרשפאמה ,הקזח 085 תורשפא ול שי .השק
 -שה .ילאוזו ןפואב התליאשה תא ראתל ךל
 שומישל ןתינה ,םצע איה םג המצע התליא

 המצע לע היצזימיטפוא עצבל היושעו ,רזוח

 .יטמוטוא ןפואב

 -פט רידגהל לק תחא םעפ התליאש תרדגה םא

 -ות לע םיססובמה סיבכרומ תוחוד וא םיס

 לע התליאשה תודש תא ןיכי סקודרפ .היתואצ

 לש סחיב וליפא ,יטמוטוא ןפואב ספוטה יבג

 הנבמב ןסחואי ייםיבריי לש סחיה .םיברל דחא

 -רה םיספטהש סגה .ספוטה תיתחתב יאלבט

 -במ תא תונשל ןתינ ,ידמל םיטושפ םה םיליג

 ףסוא .תגצמ תוכיאב טלפ קיפהל ידכ םהינ

 ןכ םג קפוסמ םימישרתל תויצפוא לש רישע

 .דחא חודב םיפרגו סינותנ לולכל לקו

 -מה סייברטניאה עונמ אוה סקודרפה לש וביל

 םיצבקל תשגל ידכ , 00171 קשממב שמתש

 -פה טמרופב סיצבק ויה וליאכ ,רז טמרופ ילעב

 הפוקש הרוצב רושקל ןתינ ךכיפל .ולש ימינ

 בר תותליאש תרגסמב רחא טמרופ ילעב םיצבק

 -פל קר םימיאתמ םירביירד שי עגרכ .תויצבק

 .סייבידלו סקודר

 ,אמגודל .ידיחיה ףתושמה הנכמה וניא 01

 םייושע ,סקודרפ ידי לע םילהונמה .סּפפ יצבק

 1993 ינוי לארשי 6

 םינותנה ידסמ תמחלמ

 סקדניאה יצבקב םייוטיב לולכל

 סילגוסמ סה ןיאש רבד ,םהלש

 -רפ יצבק ג .רוקמב תושעל
 -יגל סחיב ורפוש םמצע סקוד

 תומילש לע הרקב ומכ ,סוד תסר

 תומילש תרקב תיצפוא .םיסחי

 : ןא הדשש החיטבמ םיסחיה

 וסחיתי ,ןב תלבטב תודש תצובק

 סא קר - באה תלבטב חתפמל

 -ואל ונסחייתה אל .םייק אוה

 איה ןכש ,ונלש םייוסינב וז היצפ

 .הרוקתה תא טעמ הלידגמ

 תומילש ינותנ תא רמוש סקודרפ

 -רה תמויס לעב ץבוקב םיסחיה

 תרימש תעשב םיאתמ סקדניא רצויו 41 הבח
 היצפואה תלעפומ רשאכ .הרדגהה ץבוק
 תענומ איה ,5ד10ד תמימתפא6141 ד

 -חי תומילש תיצפוא הל ןיא רשא - סוד תסריגמ
 תולעב ןהש תואלבט ןתוא תא חותפלמ - םיס
 .וזכ הרדגה

 ןיא ,תורישי כפ= יצבקב ךמות סקודרפו תויה
 .ולא םיצבק לש אוציו אוביל היצפוא תכרעמב

 ןיא ,ינש דצמש םושמ ,היעב תרצוי וז הדבוע
 םניאש םיצבקב םיסחי תומילשב ךמות אוה
 .סקודרפ לש םיימינפ

 רתוי הבוט התיה אל םינותנ יגוסב הכימתה

 ןהו אומאוס תודשב ןה ךמות סקודרפ .םלועמ

 ,טסקט לש םינוש םיטמרופ םיליכמה תודשב

 םיגוסה לכ םה ךמות אוה םהב םייפרגה תודשה

 -ישי תונפל ףא ןתינ .'תונולחייבו סודב םירכומה

 סקודרפ תא תכפוהש הדבוע ,81.08 יצבקל תור

 -ומל סינותנ ידסמ לש ,אבה רודה לש רצומל

 .הידמ-יטל

 ןווגמב םיצבק אצייל ףאו אבייל לגוסמ סקודרפ

 -ומה םיינורטקלאה תונוילגה לש םיטמרופה

 .םירכ

 אבייל תונולח תסריג הלוכי ,סוד תסריגל דוגינב

 הלאכ ,עובק הנבמב טסקט יצבק םג אציילו

 -ומ אוביה יצבק .םיישאר םיבשחממ םיעיגמה

 לע ףסונ בוביס שרדנו תוינמז תואלבטל סיסנכ

 .תויסקודרפ-םינפ תואלבטל ןרימהל תנמ

 081061-241,-ב תונכת

 ןיבל ןשיה 741 ןיב םייוניש לש רכינ רפסמ שי

 והז ,לודגב .סקודרפ לש שדחה 0801

 :השיגב הארנ ינושה םלוא ,בחרומ 2

 -ומו םימצע תנווכומ הפש איה 08180] 1

 תקבדה יייע תובתכנ תוינכות ,םיעוריא תיחנ

 ידמל המוד הרוצב ,םימצעה קשממל דוק יעטק

 שי םצע לכל .טפוסורקימ לש 15041. 8510-ל

 לעו ,ותוגהנתה יונישל תוטיש לש הנבומ ףסוא

 -מב לפטל תנמ לע ,ולשמ תוטיש רוציל תנכתמה

 -מה קשממ יביכרמ סלוא .םימייוסמ םיבצ

 -יא תקפסמ הגיא דנלרובו םימאות םניא שמתש

 יעוצקמ חותיפ
 יב

 : הלועמ יאש
 5 - ו 0

 ן תוירושיק

 -מא המכ ,בגא .הבסהל תוריש תינכות יהשוז

 סיאצמנ םעא | 241-ב םימייקה םיעצ

 .08180] ?41-ב

 הווהמ ייתונולחייל סקודרפ לש תואיגשה הפנמ

 לוכי חתפמה .סוד תסריג לש הז תמועל רופיש

 תודוקנ עובקל ,תינכותה תומדקתה רחא בוקעל

 תדרל לגוסמ הפנמה .םינתשמ ןוחבלו הריבש

 ינש דצמו ,ןנוקמ דוקב תומר המכ לש קמועל

 ,י'םייקניי םיעטק לע גלדל ול סורגל ןתינ

 -עה לש תיתבאפלא המישר שי תמייק דועיתב

 -הה דועב ,םלוא תיעוציב הצובק יפל םימצ

 לש הז רדס ,תוישעמ תואמגודהו םירורב םירבס

 -ובק וזיאל עדוי וניאש ימל עירפמ רמוחה תגצה

 -פל .ול קוקז אוהש המ ךייתשמ תיביטרפוא הצ

 לכ םלוא ,תונכתל תנווקמ הרזע שי סקודר

 .יריבחת עויס אוה תנתונ איהש

 תוריהמה ןברוק

 ונמינש תונורתיה ךרוצל הבירקה דנלרובש המ

 -עמ .1.0 הסריגב תוחפל ;תוריהמה איה ,ליעל

 -ינה לכב טעמכ ,הנורחאל בורק העיגה וז תכר

 המרב איה םיעוציב תניחבמ יכ םא ,ונלש םייוס

 .(קסאק80 טעמל) ייתונולחיי ירצומ ראשל המוד

 .2.0 הסריגב הז םוחתב םירופישל הפצמ דנלרוב

 סקודרפ רובע דחוימ סוקמ רומשל שי ףסונב

 קסיד חטש 20א/8 תוחפל שרוד אוה :'תונולחייל

 תכפוה ותדובע ךא ,4או8 ₪4[ תוחפל בייחמו

 .רתוי וא 8א18 ול שיש העשב קר הליעי



 ה =
 0-4 7 יש ד

 ו כ

 ,הרמוח יחותיפב ןמזה תא המידקמה הרבחה ,ב"הרא 1
 תונחת ללוכה-ידוחיי םירצומ-וק לארשיב שמתשמל הגיצמ

 .עוציבה תוכיא רופיש ךות דוביעה תוריהמ תלדגהל םלועב
 ףסונ 805 שמתשמה תושרל הדימעמ וז היגולונכט
 המיאתמ ןכ לעו בה בושחימ חכ םישרודה םישומישל
 .לדוג רדס לכב םייפרג םימושילו "םידבכ" םימושייל דחוימב

 ו ןוי | תיגולונכטב (55ח\/805) םיתרשו הדובע
 | פ| תמדקתמה היגולונכטה ,00\ 5

 ךסמ יסיטרכ ₪ 25-66 ₪2 תוריהמ ₪ :םישדחה 0511 ימגד תרדיסל
 45 5 דע תויוריהמב ןורכיזו 0041 805 ססובמ ץיאמ םע
 !אאז=| תרצות 586 ידבעמל הנכה ₪ 504//-08008 יסיטרכל הנכה ₪
 !/0-ה יעוציבב יתועמשמ רופישל 80:58 םע תוירוט תואיצי ₪
 (0068401א6) ןוכדעל תיברימ תוחונו תושימג ₪
 2.88 !(8 תלוביקב ,3.5" םיטקסידב האלמ הכימת ₪
 8105 -ב עדימ ןוסחיאל 1 /5ה-ח ₪

 0008405 רשפאמה
 / -ל ,יזכרמה 05!8-ל
 || -ה סיטרכ לש 5
 תדלקמה רקבלו 0
 / .דבלב הנכות תרזעב
 | גייח םיטרפלו המגדהל
 | םיבשחמ קוויש ףגאל

 "רודלא"ב יפקיה דויצו

 / 03-6459292 :ל0
 || .ןאכ ליחתמ ךיקסעב קוניזה



4 

 וו?פחזפ 204064 521 15475166 > 416 * 1.6) ופופ

 יפוס שמתשמ ימושי

 יעוצקמ חותיפ
0 

 לש הנהמ םינות) דסמ תמאב אוה סקודופ

 שי ,015 לש חוקלכ שמשל לוכי אוה .י'תונולחיי

 -קל וב שמתשהל ןתינ ,תספ-ב האלמ הכימת ול

 -במ םימצע ןווכומ אוהש הדבועהו ₪11, תאיר

 -ל .םינותנ ידסמ חותיפל ריהמ ילכ אוהש החיט

 -שמ קשממ סנמוא שי טפוסורקימ 85

 םימצעה ימושיי םלוא ,רתוי יביטקרטא שמת

 סישוע ,םייבקעהו בטיה סירדגומה ,םיילאוזיווה

 -שמ לש גוס לכל המצע בר םינותנ דסמל ותוא

 .שמת

 ו

 -וקש המ :ךלש חונה אסכ ומכ אוה םינותנ דסמ

 ,וב םיבשייתמ דציכ אלא ,הארנ אוה ךיא וניא עב

 .הדובע הברה וב תושעל ןתינ סאו חונ אוה םאה

 הפיה אוה ןיא ;5795 וריחמש ,8:8455 אוה הזכ

 -חא םירצומ ומכ םיעצמא אלמ אוה ןיאו רתויב

 -הל ידכ ויד המצוע בר אוה םלוא ,הז רקסב סיר

 -תה החנומ קשממהו ,תושירדה תיברמל םיאת

 םייניצר םימושיי תונבל ךל רשפאמ ולש םיטירפ

 .תוריהמב

 הליענ ,בחרומ ןורכיז לוהינ ופסונ ,4.0 הסרגל

 -טו םירוט לש רתוי םיבחר תולובג ,הרוש תמרב

 -נה דסמ איה וז הסריג .תואיגש הפנמ ןכו תואלב

 -מו ,תויביס 32 לש ןגומ דומב ארה ןושארה םינות

 386 יבשחמ לע טיב 32 תונב תובותכב שמתש

 הניא איה סלוא ,05/2-ל הסריג סג שי .486-ן
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 םינותנה ידסמ תמחלמ

 .וז הלעפה תכרעמ לש היתונורתי תא תלצנמ

 יאלבטה לדומה

 ידסמ םינסחאמ םיצבק תרש ירצומ תיברמ דועב

 סקדניא יצבק ,תואלבט לש ףסואכ םינותנ

 היצמרופניא םע םיצבק םג םימיוסמ םירקמבו)

 ,הזל הז םירבוחמ םניא הלא לכשכ ,(תיאלבט

 -ומ םינותנ דסמ לכ .תרחא השיגב טקונ 8

 ןולימ תא ליכמה דחאה .םיצבק השולשמ בכר

 דסמ לש יללכה הנבמה לע עדימ ללוכ ;םינותנה

 -יה ,םיסקדניאכ תושמשמ תודומע ולא ,םינותנה

 הנושארה המושרל סיעיבצמ ,תואלבט ןיב םיסח

 -נה אוה ינשה ץבוקה .ףסונ עדימו הנורחאהו

 .סקדיא ץבוק אוה ישילשהו ,םמצע סינות

 יסאלקה יאלבטה לדומה תא םשימה ,הז הנבמל

 .תונורתי רפסמ שי ,א8458 תוכרעמ רשאמ רתוי

 -נה יקוחש ןויכמ .םינורחאהמ רתוי חטבואמ אוה

 -פט תועצמאב אלו) עונמה תמרב םסינזומ סינות

 ,ספוטב סינזומ םינותנהש ןיב םיספות םה ,(םיס

 -פא יאלבט בר ןוכדע .הלבטל תורישי וא אוביב

 לכב בצומ רוט הזיא תעדוי תכרעמהש סושמ ירש

 .תואלבטהמ תחא

 תביאש ךרוצל קר אל 50 לע ךמסנ 85

 לש הרדס תועצמאב ,תונוש תומרופטלפמ עדימ

 -אב האירקל םינתינה םייטרדנטס 501, יטפשמ

 .םירחא םינותנ ידסמ לש 501. תוינכות תועצמ

 -י' תריציל תיסיסב תונכת תפש שי תכרעמל

 ףיסוהל ןתינ ןכ ומכ .501. תודוקפ ביבס םימוש

 הפש סוקמ לכמ .6-ב תויצקנופ וז תונכת תפשל

 תיטיא איהו ,תיביטימירפ וז

 וז ןיא .רדהמ הל ןיאש םושמ

 .םכחותמ תונכתל הפש

 םימושי*) סינותנ ידסמ
 עגר ץיב

 תנגזהל תורשפא שי 8:8588 -ל

 א | ןפואב 501 | תודוקפ

 -מה בוו םלוא ,יביטקארטנ

 -מב שמתשהל ופידעי םישמתש

 .הלועמה | םיטירפתה | תכרע

 ןנכותמ יוניש/הריציה טירפת

 דגאמ אוה :דחוימ ןפואב הפי

 -יטב תורדגהו ללכ ,רוט ,הלבט

 הרידגמה ,תשר יבג לע םינוב תואלבט .וידחי תוח

 -מל .רוט לכל םירואתו םיסקדניא ,םינותנ יגוס

 -וטה לכש ךכל םרוגה ,יזכרמ םינותנ ןולימ תכרע

 ילעב םה םינותנה דסמב ףתושמ םש ילעב םיר

 .סופיט ותוא

 ,םינותנ יגוס לש בחר ןווגימב תכמות תכרעמה

 םירוט םג תרשפאמ איה .םייטרדנטסל ףסונב

 -יאכ שומישל ןתינו רמשינ םכרעש םיבשוחמ

 ךמות וניא 8:8455-ו רחאמ תאז ת14מועל .סקדנ

 םימייוסמ םימושיי םילולע ,םיירוט בר תוחתפמב
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 ב כנו פון |

 ה .
000 

 | טאו |

 סקדניאכ שמשיש ,הזכ בכרומ רוטל קקדזהל

 .סוקמ זובזב הזו ,דבלב

 -מה םיטירפתו (085-ב ךמותה הנבמ תכרעמל שי

 -ות .תותליאש רומשלו תונשל ,תונבל םירשפא

 ףודפד תועצמאב הפילשל תנתינ אתליאשה תאצ

 סא ,חונ אוה 8:8458-ב הלבט ףודפד .תואלבטב

 ןתינ .תויהל ךירצ היהש יפכ המצוע בר וניא יכ

 תא תונשל ;הלבטל אתליאש וא ןוימ רדס ףיסוהל

 -הו ךותיח עצבלו רוט לש עבצהו סוקמה ,לדוגה

 ,הקתעה עצבל ןתינ אל םלוא .וינותנ לע הקבד

 ןתינ אל ;תורוש רפסמ לש לוטיב וא הקבדה

 אלו רוטב תזורחמ לש הפלחה וא שופיח עצבל

 .המישרהמ רבעוה ןמסהש רחאל יוניש לטבל ןתינ

 דסמ לש תיללכה הסיפתל בוט ךירדמ 8:8455-ל

 תכרעמ סלוא .ומצע ולש םיעצמאל םגו םינותנה

 דסמ תנכהל הרזע .תבזכאמ - תנווקמה הרזעה

 -ומה תולועפה ןהש ,תונכת תויצקנופלו םינותנה

 -יאל השקו תילמינימ איה ,רצומב רתוינ תובכר

 .רות

 סושי ןונכית

 - לכה שי ,המצועה בר םיספטה ןונכית יעצמאב

 ותוא רפשל היה ןתינ .םימדקתמ םיעצמא דבלמ

 םירפושמ טוטרש ילכ ,הקבדהו ךותיח יעצמאב

 -אב .רבכעה תועצמאב תודש רורגל תורשפאהו

 שי ,םיספטה ןונכתב ומכ ,תוחודה ןונכת יעצמ

 תויהל םייושע תוחודל .ייריהמ" ןונכתל היצפוא

 לכו םימוכיסו תורתוכ ,םינתשמ ,הריבש תודוקנ

 .הנבהל הלקו החונ הרוצב שמתשמל םיגצומ ולא

 ו סופו יו
 ןהו6 68 ףוסצ טוב עמוש65 0קמסהפ [וספופס [!6וק
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 הלועמ יעוצקמ חותיפ

 -[ תווידו תותליאש
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 ו
 | לכה רמוא םשה

 אוזו6א0507ד ו\זאססש/5 תנכות םג וישכעו
 ו-5

 0 2 בשחמהש ,איה תוביסה תחאש ,ןכתי
 2-4 שו 08 4 א 851. לש אשינה

 ו ה תרושקת ,תושימג ,המצוע רתוי ליכמ

 וס 2 ולקשממ םרג לכב תוחונו
 ,תוכיאה אשונ רשאכ) ,ריעזה
 .(וילאמ ןבומ אוה

 לש ימואלניבה בשחמה לש ותלעפהל תונורתפה

 ידי-לע םילבגומ םניא קא מזו,
 ,רמולכ .ןמזב םייונישו םייפרגואיג םיחווט
 בשחמב הריחבהש ,דאמ ןכתי
 לש בולישהמ תעבונ 06% ₪611, לש
 .ךכ הז ןכאו דחי םג תונוכתה לכ

 ראשו הקירמא תא תועינמש ,תוביסה ןה הלא
 .ק\6א א 881.1. םע דובעל םלועה

 \  בשחמ לכבש ,ךכל הרושק הביסהש ,ןכתי
\ 

 | שעזאססוע5" 005 ללוכ
 ] הכימתה תוכרעמש ןכתיו ,3 סוטולו

 1 .ךתוא תוקנפמ שמתשמב

 | 9 503ַחּבוס 5
 | לארשיב םיגיצנ

 ן

[ 

 27 7 מק הזו | == = עב 4 תויגולונכט דפוס
 ווק !51טחותַפ 10 5. 11 5111 0065.

 58853 ןולוח ,3 יאנבה בוחר 03-5567232 .סקפ 03-5567249/50/51 :לט

 דירדמ ם ביבא-לת ם גנוק גנוה ם סיראפ 0 םדרטסמא ם ויקוטם ונאלימ ם ןכנימ ם ןודנול ם וטנורוט ם סל'גנא סול

 דחפ וחזפו וחפוספ !ספס ו5 8 זז'8087ר8ז% סז וחו6| 6סזס. ש/חססש5 15 8 1806008ז% 01 ח/07050 600.



 ההדחה רש ע"ר 0 שו אנה ב וו שח 767 קשה ומ

 ו - צח בו.

 זייוו .יפ ירנהו וטיזופסד ףזו'ג ,ןילפ .ו ןפיטס ,ינרק סמייג ,ןוארב סורב ,סור .ל ןיוו ,ןיווק .ר ןהוג

 םישדח םיבבש סע ,קושה תא ףיצהל םיכישממ תונולח יציאמ
 32 ןאכ םירקוס ונא .חתפתמה קושב בוט סוקמ סופתל םיקקותשמה
 תא סיררועמ םירחאו הלק הפיחד ואזאפסוא5-ל םינתונ םהמ המכ .תוחול

 יסיטרכו םייפרג םיציאמ ,ללמה הברמל .תילמיסקמ תוריהמל ו/זאפסוא5

 .םיעוציבה תלדגהל הרקי אל םיתיעלו הטושפ ךרד םיקפסמ ואדיו
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 -דח םיציאמ םויכ םיעיצמ םינרצי

 -הו ,תימוימוי תורידתב טעמכ ,םיש

 -יחמ תדיריל האיבה הזעה תורחת

 ,תובורק םיתיעל .599 לש ריחמל וליפא הדח םיר

 -רל לוכי התא ,םירלוד המכ דוע לש תפסות םע

 יפ ואותשסאפ לעוציב תא רפשי רשא ,ץיאמ שוכ

 -מה לכ .םייטרדנטסה 64 ירקב רשאמ שולש

 .בייהראב ןוריחמ יריחמ סה וז הבתכב םיריח

 םסא6ההוההא ינחבמ תואצות

 םהיעוציבב תוחול 32  טחב וניתוקידבב

 -בג .אטד06 11-ו ואותנסאפ 3.1 ,08 ימושיב

 א0₪1.4.0 ,00ה9ז כא וא-ב םיעוציבה סג וקד

 שי וז הריקסב .ואסאש ת08 ואתאססו/5 2.08-ו

 6 לש תוקידבה ךרעמב םייוסמ יוניש םג

 ליחתמ /1-805-ה אשונש ןוויכמ א( ?זאמ

 לע םג תוחולה לכ תא ונקדב ,וישכע תולעל

 -וקמ קיפאו 486 כא/33א1812 דבעמ םע 26 בשחמ

 -ותש ןוויכמ .25%1812/3860% בשחמב קר אלו ימ

 -מה דבעמה גוסב תורישי תויולת םינחבמה תואצ

 תואצותה תא רפשמ 33/486%א/812 דבעמ) יזכר

 -הל תונתינ אל וישכע תואצותה ,(ךרעב 25%-ב

 .ונלש םימדוקה םינחבמב תואצותה סע האווש

 \/ואפסו/פ יציאמ

 -ומ תויהל תרמייתמ םימאתמ לש תחא הצובק

 -ובמ תוחולה .םיעוציב/ריחמ סחיב דחוימב תכש

 תנייוצמ הריחב םניה 53/860801 בבשה יסס

 יתועמשמ םיעוציב רופיש ישפחמ רובע

 -יד ןורכיז םע דובעל ןנכותמ הז בבש .+/:ת605-ל

 םיססובמה םימאתמה .תיסחי לוז (סחא)) ימנ

 ריחממ ללכ ךרדב םיליחתמ 866801-ה בבש לע

 -ימ 13 דע 10 לש ואוחחוגז< ןויצ ןהלו 5199 לש

 -בצ 256 לש הדובע ןפואב הינשל םילסקיפ ןויל

 -כה צחוימב ןויצל יואר ./64 תנחבאו םיע

 ,סאסוזפ תמאזזמה ג סיטר

 ןויצ ול ,8249 הלוע רשא

 134 לש | \/ותתוגז%

 הדובע ןפואב

 לש

 -יח ול ףיסוהל ןתינו 5שק58 /64-ב םיעבצ 6

 ןופורקימ רובע לוק רוב

 .550 תרומת םילוקמרו

 ידמ רתוי םניה 8606801-ה יססובמ תוחולה סא

 לע | םיססובמה םימאתמ םירקי ,ךרובע

 אססו5

 ירקב רשאמ שלש

> 851 
 .םייטרדנטסה [ר

 ריחמב סינימז 68805 20016 לש 625426-ה

 הלוע גחפז .\5דש= ק108 024 לשמל .רתוי ךומנ

 םיכומנ ואותטסאמ יעוציב לבקמ התא ךא ,599 קר

 םיעבצ 16 םע הינשל לסקיפ-הגמ 4) תיסחי

 םא | .(1024א768 לש הנחבאו 580288 /64-ב

 סיטרכ יעוציבמ הצורמ היהת ₪05-ב דבוע התא

 אל סינויצ גישה אוה הז סוחתבש ןוויכמ ,הז

 05-ב הווש ןמז םילבמה םישמתשמ םג .םיער

 -מה םיסיטרכה .ומיע דובעל םילוכי \/ות6סש5-בו

 -וע םיקזחה 860801-ה לעו 865928 לע םיססוב

 יסיטרכ רשאמ רתוי בוט ₪05-ב םג םידב

 .005426-ה

 םידדומתמה
 גטזס64ס -ב

 תנכות רובע הקיפרג םאתמ תריחב

 ללגב .רתוי השק המישמ הניה 65

 בשחמה ןיב הציצחל שמשמה רביירדה תובישח

 הציצח רביירד .(כ15ק1.4צ 1157 כאזממ) ךסמל

 ידי לע ,ריהמ 200%/-לו ךסמ תאלעהל סרות הזכ

 הריהמ הפילשו הרימשל םאתמה ןורכיזב שומיש

 -קב .םירוטקווכ םירומשה םיווקה לש הליעיו

 לע םיססובמה םייפרגה םימאתמה תצוב

 אוה 401064ם2-ב תוריהמה ןאיש \ ,860928-ה

 הלועה ,אאדופד 01165 ואאפקאו 0

 לש הנתבאב ןחבמ ךסמ רצייל .לגוסמו 5

 -מה וניה רתויב יטיאה .תוינש 53.11-ב 0

 גיצמו 5349 הלועה ,סזגאוסאפ 55171 םאת

 .תוינש 83.52-ב ךסמ ותוא תא

 םיעוציבה 401064-ב תוריהמ שפחמ ךניה םא

8 407 
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 .סזוא טזטקת\ 6 32 105 (ומ ו

 ו

 ב |

 0 ה 0500 25 ו |

 | ההוא םקה פק ₪

 ה ] שאת ||
₪ | -| 

 ו
 ו

 .םובחסח0 518311 24 (158)
 5006 024 818185107 קוט (!58]

 וה יש חח6ז 1000 5
 15 \וחתפז 1000 (ו54)

 ו
 065 0 0 ןא/א (2) |

 ו ]
 1ו6וח605 קוטחחו6ז 801 (15ה]

 \וסווסטפ 661 928-4% 0 (!58)

 ומס פוזה 1280/298 (ו54] ]

 וטחחטז וחפ /90%6 (!54)
 .סו6ו6 [בתו6חה6ו] ה (!58]

 000 הסוסה 70/70 06!טאפ (!5]

%68 

 .ץ64 ןקתומ אל רצומב .שומישב אל - א/א  דבלב האוושה ךרוצל ארקנ *

 .םיכשומ טלחהב סניה ו/1נאפקאז1אד 900 לש

 ומכ ,םיידוחיי םינייפאמ המכ שי הז םאתמל

 40706425 לש הבחרהה תא ץיאהל תלוכיה

 י/תאא(גאא קדבמב ,ינש דצמ .\/וח6סא5 רובע

 ותויטיאב ינשה היה ו/עאפקתזאד 900 סיטרכ

 -יאה דחאו 866928-ה יססובמ תוחולה ןיבמ

 .05 רובע םיקדבמב םייט

 לבקמ ךניאע המ

 רזע דבעמ וא (001) יפרג שמתשמ קשממל \יאמ

 ,ךלש ק0-ל בר רופיש איבהל םילוכי הקיפרגל

 -נה םיציאמה בור .תולבגמ שי םהל םג ךא

 24 לש םייתימא םיעבצב וכמתי ןאכ םירקס

 לש הנחבאב (םיעבצ ןוילימ 16.7) תויביס

 590ק58 064 סע תכרעמב אל ךא ,0

 2א8 סע 860928 יססובמ תוחול רפסמ סנשי)

 ,ונתבש םימאתמהמ דחא קר .(וכמתי ןכ רשא

 ,5928 הלועה ,אוידנמפ קתמא[[ם6 928-4א]

 או8 -ב ןסכאל 860928-ה תלוכי תא לצנמ

 אלל ךסמב סיעבצה ןוילימ 167 תא 4או

 הנתבא סע (אסאזאזעפא165כ) הריזש

 הכימת םיקפסמ רשא םינרצייה 8

 םהל שי יכ ,םלוככ םבור ,םינעוט תויביס 24-ל

 .\אותשסא5 תחת תויביס 24 תקיפרג רובע רביירד

 -דה ,הלדג הנחבאהו לדג םיעבצה רפסמ רשאכ

 יפרג םאתמ .ןה ףא תולדג םימאתמהמ תושיר

 רובע םישרדנה 480א תא תולקב ףוחדל לוכי

 לש הנחבאו םיעבצ 256 םע דיחי ךסמ

 רבודמ רשאכ לחוז םאתמ ותוא ךא ,0

 24 ,יעבט עבצ תקינכטב 2.388 לש הנומתב

 .1024%א768 לש הנחבאבו ,תויביס

 .ןאכ תומייתסמ ןניא יפרגה רקבהמ תושירדה

 1993 ונוי לארשי 6 |

 שזה 0/חו181 70130156 3006161910

 ו
(58) 0 0 566 060 

 ,טפוסורקימ לש תבשחוממה ואדיווה תקינכט

 -פל תשרוד ,(צתא) ץנפמס 08 וצזאססו5

 ליגר 6 בשחמ .הינשל 30א88 לש הקופת םימע

 -של 8/2.5%-ב ךרעב לפטל ילוכי 154 קיפא םע

 םילוכי '/1-808 ימוקמה קיפאל םימאתמ .הינ

 לפטל ושרדיי םימאתמה דיתעב ךא ,רוזעל תצק

 יפרג ץיאמ קר .הברהב ההובג המרב ךומתלו

 הדי 08 קה]05 01784 280 ,וז הריקסב דחא

 לע ,תשרדנה המרל ברקתהל לחה ₪154 תסריגב

 -ופו תויסיסב תוקינכט רפסמב הכימת ידי

 .הלחתה קר וז םג ךא ,ץת\ץ לש תויצקנ

 תורדוהמ תונוכת

 -ומ תא םידחיימ םימייוסמ םימאתמ ינרצי

 םאתמ .תודחוימ תונוכת תפסוה ידי לע םהירצ

 ןה ךמות ,5548 הלועה , 8154 וצזאאמת 0

 -יס 16 לש 15 רבחמ םע 5154-ב ןהו 154-ב

 לש ₪154 רבחמו סיטרכה לש דחא דצב תויב

 ךסמה רשא םישמתשמ .ינשה ודיצב תויביס 2

 םאתמ תא לוקשל סילוכי סרובע ןטק דימת

 5995 הלועה ,601.080/ קז6 ךואזא דס

 התא .ליבקמב םיכסמ ינשב הדובעב ךמותו

 ץאפא[מ 928-4% תוחול ינש שוכרל םג לוכי

 סא וליפא ,לבא .הרטמה התוא תא עצבל ידכב

 ירמה דחא לכ ,תודחוימ תולוכיל קוקז ךניא

 0 םאתמ סיטרכ םע עוקת ךא ,ו/ותסומ

 -מה .תונכדעתה לע בושחל ליחתהל ךירצ ,ןשי

 .רתוי םיבוט ויה אל םלועמ םיריח

 53/860801-ה תרובח

 ]א 0 קח105 םא6זאמ 32 15 4

 ב מ

 ו ]
 ו

 ו ]
 .0סחוקה 0\ופוסח 1074/56 (6158]

 .םומחסחב 5108!ות 24 (!5)
 1006 024 םו1ו3516ז 165 (158)

 15 \יעוחתפז 1000 (658)
 515 צוחחפז 1000 (!53)

 10005 2 זתפ !!8א 7 חנ65 2006 |51
 .06ח08 \/ח00500/ 24 (!581

+23 00050 06008. 
 1610/65 6/הקחוז8 63 (/5

 .וסזסט/65 5טקסז518זוסח 00610 (!54
 .\וחאטח/08וחו86 א (!58)
 /טותסוופ קזסחחוסז 801 (!58]

 1 סזתסוופ קזסהווסז 928-4%ו [!54
 \ווסוספו6פ 00-20758 (!5

 .שווזהְחס 510חח 1280/256 (!541
 | אבווסחמ| םטוםח שס!בהזמ 1800 |!

 | א בזוסחב| 06560 סופח זק 101 8-2 (\)
 ו

 | אעהקאה5498408) 7 ]

 וקח 5 וסת 5068 5

] / 

 מז

 .הניחבל םיאתמ רביירד אצמנ אל רצומל :שומישל ןתינ אל - ןיא א/א

 םסזואאוסאס 5754118 24 4

 0005 2 דפ אגא דאם 4

 פאס ואפסשפ 04 24 +

 ד1מ05 קחפא[םא 801 4

 אוזת סמ 570₪א1 1280/256 4

 אדה 53 כץ אד 4

 סא6הופ תאפםאהםהד צג 4

 ןפמס 5םצמא \/זא.ק80 4

 רשאכ לבקמ התאש המ איה תמלתשמ הצאה

 .83860801 לע ססובמה יפרג ץיאמב רחוב התא

 תול רובע םלשמ תייהש הממ רקי וניאש ריחמב

 ציאמ שוכרל לוכ: התא ,הנש ינפל 64

 לש ריחמב חול .ריבס ריחמב יתוכיא ות

 לסקיפ-הגמ 10 לש ואזאא148% ןויצ ןתיי 0

 16-ב 1024א768 ךסמבו 6008800 ךסמב הינשל

 ,םיעבצ 256 םע לבא ,ולא תונחבאב .םיעבצ

 םינתונ 860801-ה יססובמ תוחולהמ תצקמ

 -של לסקיפ-הגמ 13 דע 11 לש וצאאוג א ןויצ

 םע 1280%1024 לש תלוכי לבקל סג ןתינ .הינ

 16.7 דעו 1א18 לש ןורכיזב שומישב םיעבצ 6

 .640%480 לש הנחבאב םיעבצ ןוילימ

 יססובמ 184-ה תוחול תעשת ךותמ ,הנומש

 5289-ה ביבס םילוע ,ןאכ םיקדבנה 860801-ה

 אזא | 53-ה ,רתונה דחאה .1/8 םע

 5595 - יתועמשמ ןפואב רקי ,גקצ האדס

 .\יס64ם-ל רקיעב דעוימ אוהו

 לש הנחבאב ץוה 72 לש ןונער בצקב ךומת

 הריזש אלל ךסמב 18

 1280 א1024 הנחבאב .(אסא[1אדמת1.ג\6פ)

 הריזש אלל ךסמב רה 60 ויה ןונעירה בצק

 ליזוהל ידכב .רווש ךסמב הנחבא ץרה 43-ו
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 ..םיהז ורצונ םיבששחמה לכש בועוח התא םא
 ..בוש בושח

 ..בושו

 לודגה הגוצתה םלואב

 דויצו םיבשחמל ונלש

 רוחבל לכות יפקיה

 תכרעמה תא
 ..ךרובע תילאידיאה

 עמשת רשאכו

 תוכיאה אשונבו 2 1
 ..תורשהו םיביטקרטאה
 תוחוקל יפלא תורשע | :-ט'לחהל לכות

 .םיעוט םניא םיצורמ
 ,מ*ס 526 839 - תודימ םיריעז םיבשחמ

 ינשל םוקמ" , 3865%, 3860%, 4860 - ימגד
 ,יטרדנטס חישק קסיד ,םיטרדנטס םיסיטרכ

 1.4488 םיטקסיד ןנוכ

0% 66 06 

 = = שש ₪ ₪ שש שש == = ככ. שש ש = = שכבש

| - | 
 הינתנ ןשיה הישעתה רוזיא 0 ןמרטכש 'חר

 יושי רדלפא תצובק | "ו
 רישי יצרא קוויש ךרעמ ןופצהו הפיח רוזא ץראה םורדו זכרמה רוזא = ,תואטיסרבינוא ,םידבוע ידעול קוויש

 בשחמ יקלח תויונחו םירחוסל מ"עב טולפ אטאד מ"עב הדור .

 .יפקיה דויצו | 04-2583604, 341390 'לט 09-616962/3/4 'ִלֶט  יט"בהשמ ,תודסומ ,הלשממ ידרשמ

 מ"עב ילק 04-253541 'סקפ 09-616969 :סקפ .םייטרפ תוחוקלו רפס יתב
 09-610896 ,625336 'לט
 09-625714 'סקפ

 | =5 0 הסוס -
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 תונולח יציאמ
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 ו ]
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 .תופתפ 351 1 וףתוחוחַה 5468 (!54)

 .הקק'בח 8181026 ((\)
 ו

 .הדו זפסהו65 זז 00. 15 /6זפוסה
 .הדו 6זבסתו65 זזה זס /65/ 1063| 865 (01)
 ו

 .010וח8] ו06050661וטחוא| (!54)
(1) 0/5066 010091 

 .(סוטוףזטקתס ץטעוח דוס 2601018107 (!58]

 .6סחו קח (0שופוסח 1024/ (₪158]
 .םו3חחסח6 510310 קזס [15]
 .םוטוחסחש 51631זה 24 (ו5ה)

[54!) 15 8118195161 024 5000 
 15 /וחה6ו 1000 (6ו58)

 615 \וחחז 1000 (ו5ה]
 10605 2 10! 1ט05ק0060 (!5]

 .66008 שש ח005%0/ 24 (!5)
 06008 //ח00005/68 24+ (!54]

[58]) 030 6787016 0700165 
 3016165 5006ו513זו0ח 8610 (153)
 ו
 !וסוהסטפ ?ז6ו6ז 801 (!5]

 ./וסותסט5 קזסזהוסז 928-441 (!54]
[5!) ₪00-20758 16/0510 
 1.306 51סזחו 1280/2956 (!58)

 .אווסחפו 065וףח /ס!כחו8 41800 |51
 א ווסחהו ם05וףח שסוהחזט ש/3זכ 1018-2 |

 .אוח 53 0301808 (58) -
 .אטוחטטז !צוחט 29031 (ו5 ןשג| = ]

 ו

 00 ?חסזסה 70/70 68 (ו5ה]
 פוא6ו קח שוק 316 924 1531
 .עוססס 5000 | ק80 (ו5

 /6516זח 0/0101 2730056 0661018101

 טדססהפ (/םסדסה 0[200)

05 
 ווא 61001,655חַףוח0 32 105 (!54]

 .ה6ווא 60656 תףוחס וזה (!58)
 ו ]

 ו מ]
 הוכחה 5 1וףהוהוהַה 5000 (!58]

[ 1 
 .תזוו5ו 0זהקלו65 \/וחפ זוז 900 116 (!54]

 .תדו טזפקזווס5 וזה זס, 115 /סז5וסה

8 8888 
 | סמ פטקסוא הסקס 0606 6 שש

 מ

8 
 ו

 .60חק 00500 1024/6 (₪158)
 .םומווסחט 516ה1וח קוס (158)
 .םוהוחסחט 51631וה 24 (ו58)

 566 024 8118195167 וטפ (!58)
 15 וחח6ז 1000 (158)

 5 עוחח6ז 1000 (ו5ה)
 10605 2 וו 04 16506060 (ו54

 ו ]
 .00008 /וח005/0 8 244 (15]

 .וסוס105 001 6970 157
 116100185 56 0015181וסח 0810 (!5]

 + וחש/קח/0 הוט 0 [19]
 \ו61תשוופ קז6וח/01 801 (!5ה) =
 1/16ותס5 16 סז 928-481 (15)

[9!) 00-20756 106105160 
 וז 510 1280/256 (!5ה]

 תובווסחה| 005:ףח סו גח(0 41800 (!5]
 ו

 ב

 200 ?ווטזסח 70/70 0918 [154)
.56780 07316 924 )!50[ 

 רסס 50%6ה שו ₪0 ו
 //6516זח םוףוזמו הז86ו50 0001018107

 .ןחכמה תא סילשה אל רצומה - לשכנ
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 [₪ 16 60!סז5

 חה קהו65 צואה הא (1024 א 768) הטדס6מהפ (דשאד 200₪ו)

 0 10 |20 |30 יס 10
| 256 05 

 תופת 51 | וָףתוחוחַח 5468 (!5ה)

 הק 6 | |
 המה "6 | |
-- = 

0 
 8008 5טקפזא 93|0609ו0ז 00 (!50)

 .0810:ח3| /ו0905ק96וזטחוא| (!5)

 0 0וח8] 750886 (/1)

 15 \/וחחפז 1000 (₪154)

 15 שוחח 1000 (!53)

 10005 2 [ח [/!8 דזטפ5ק960 (!5ה]

(80!) 24 005/08 6008 

 60008 \//ח00/5/0 24+ (58)

 ושזסט|65 0ז80118 0376 (!5)

 תסז6ט|65 5טק67518זו0ח 27610 (!54)

 1 וחש/ח/08וח160 0% ([88)

 1/6ותסט5 זפותוסז 801 (!5)

 16165 זוז 928-4%/ (!54)

 1/6ז0518ק /400-20758 (!5/ג)

 ות 53 השבח (!54)

 וטוחססז !/וחס 2906 (!58)

 .סזסהו₪ 3 ז6חה 6 ג (!5)

 06 ?תסזסח 70/70 061טא (!58)

 .תוניחבהמ קלח ףקע רצומה :הנימא יתלב האצות



 עבצה תא םיאור טקשה תא םיעמוש

 ,03-6310351-2 - ןונויז בר :זכרסהו ביבא-לת :(תיקלח הסישר) סישרום םיציפמו םיקוושמ

 * דגיח ,01-721267 - ייא דנא ייא ,03-9670033 - םיבשחמ םר ,03-57937וו - םיבטחמ גאב

 - םיבשחמ ביתנ ,03-9231520 - םיבשחמ .םר .05-5103031 -םיבשחמ סוז 8

 םיבשחמ ריתע ,03-531113 - ל למ :הפיח .03-75155ו1 - הנכות תוישעת .ללמ 8

 * סוחר .א ,03:678888 - ח"עב למשח ןילקרס ,03-728210 - מ"עב קסא'דמ .03-410046 - םיעב

 יםילשורי 06-5654003 - רטויפמוק הנפאדש ,03:913855 - םיבשחמ ןועמש ,5

 - ם"עב בשחמ וב-לכ ,02:513203 - םילשורי מ"מש ,02-242233 - ם"עב םיבשחח תייבויפמוק

 ריאמ ,052:952895 - םיבשחמ דל :ןורשה .02-373660 - מ"עב סקסיניד בשח .90

 -םיבשחמ םוקטפ :סורדהו עבש ראב .053-5036573 - הסנינ יבשחמ .053:825828 - םיבשחמ

 .057:454359 - םיבשחמ ןירוד ,5

 תוטקשה הכיסה תוספדמ
 עבצה תיצפוא םע

 ולבוו ּה5פסורו6
 תספדמ תא תונקל ךל רשפאמה תומלוע שיערמ ידעלב טנטפ
 .סיכ לכל םיווש םיריחמב רתויב השידחהו הטקשה תוכיאה

 עבצה תיצפוא סע תוטקשה הכיס תוספדמ לש םימגד 3

 .ינרדומה דרשמב םינווגמה הטפדהה יכרצ לכ לע תונועה (תוכיס 24-9)

 (תוכיס 24-9) תובחרו תורצ "תוליגר" הכיס תוספדמ לש םימגד 8
 .תיב לכלו קסע לכל תומיאתמה ,תונימאו תוקיודמ ,תוריהמ

 תונורתפ תוקפסמה הקדל םיפד 11-ו 8 רזייל תוספדמ לש םימגד 2
 תועצבמו דרשמב הספדהה סמוע תא תוריסמו םייתוכיאו םיינשדח

 .קוידו תוליעי טומיסקמבו ןמז םומינימב תיעוצקמ הדובע

 השע ב"הראב יעיבר סדא לכ .קינוטנפ תוספדמב ורחב םיאקירמאה

 ,ימלועה ןיטינומה םע קינוסנפה תא הנקו בושיחה תא

 ב\\ל ב

= 



 הטדס6סהפ (3-פ אוססמו 200₪ו)
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 | סוג הזקתסב(תתה6020ש:5) ₪

 .החו5ז ז8תו65 \\\חפקזוחז 900 118 (158)
 .הדו 0זבסח:65 )18 0. ₪15 פסח

 ו
 .60וסוםז3קת 6 יאגה 70100 4660613107 (!58]

 .60חקבַח שו5וסח 1024/6 (15/]
 ו

 615 ו חו 1000 15
 ו ה

 0005 2 16 8 10050600 058 | ₪₪ ך
 .06008 1060450 24 (158) ב |

 ו

 .66008 \/0009508 24+ (ו53]
 מ

 11060185 5000513100 82610 (ו53)

15 801 061 

 !/ו0וחסט5 קז6חווסז 928-4% (!58]
[54!) 460-20798 60510 

 1136 5זסוחו 1280/256 ([54]
 אוסה 065וחח \/0!0ח16 1800 (ו5]

 אוםזוסחב| 005ומח סבח /הזק 101 8-2 ((1]
 אוח 53 0801808 (!9]
 ו

 ו
 00 ?חסוסה 70/70 061טא6 ([5]

 .5ו\670ח עוקב 924 (!5ה]
1 

 \/ס51סזח ₪והז81 78790156 4600/01810ז-(1

 .הסויא 0ז9קחו650ַח/ח8 32 7105 ([58)
 ו

 ןוזחוחַה 5/0 (!5
 .הקפופה 8118/0261 (/)

 .תוופו 6זהקתו6< ש/וחפקזוחז 900 116 (!5]
 .תדו ז3תו65 וזה זס, ₪15 01500

 מ - שמש
 | 8003 5נקטוא הסססוטהוס 06 58| - 000000

 .0 310 חה 06050661( (54
 .610/ח8] 4050660 (1)

 001006 דוח שזטס 4600169107 (!58)
 .0סקַח 0עופוסה 1024/0 (6158]

 .םוהוחסח 51681 ₪0 (!5\
 .םוחוסח6 518גווח 24 (!54]

 15006 024 818135167 0105 (!5ה]
 ו

 1 5 יש חח6ז 1000 (!5ה]
 10005 2 וה הא 5 5

 .06ח03 000/50 24 (!5ה)
 00003 שעוח00 5/0 24+ (!54]
 ו

 116165 5ו:0015181ו00 0610 (!54) 1

 1 חש/טח/08/0166 680 (!54]

54!) 00-20758/ 11005160 
 וזה 510זחו 1280/256 (!5

 ו זסחה] 06500 0ובחוה 41800 (!5ה]
 ה זוסחמ| 0650 13016 בזק 106 8-2 |

 וזו 53 00186
 חטפו אוח6 99027 (!54]

 .0ושחומ חזהו ג

 | אפפמאתט/א קו - שמ
 [ ונוטה הוה /קהקנסא0000008  שששששמ

 .ןחבמה תא םילשה אל רצומה - לשכנ
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 1993 ינוי לארשי 6

 תונולח יציאמ

5 3 

 חה קוהו65 \צעואוהוחא (800 > 600)
0005 16 ₪ 

 11088 וא615 םטז 56006

 .ה6זוא 013קח/6560ףוח8 32 05 (!5)

= 256 |05 

 .הסזוא 0ז80חו055ח0ו08 )178 (!58)

 030660 !הזטסז3זוסח 30568761ו גטו 2 (!5]

 .0/80660 !חזטחזהזוסה ₪056916ה געוסשע 26 (615)

 וקח 5% !וףתזהוחַח 5/6 (!58)

 הקופה 166ת0/0ַחע 8189297 (01)

 .תזזופז 6ז30ח65 \לוחפקזוחז 900 !וז8 (ו5)

 הדו ₪3קווו05 )וזה זס, 6152 \/טז5וסח

 הדו 6ז8קחו65 )וז זס 65 1068 805 (/1)

 8060 9טקסזא הטסס!סזהזסז /08 (!5ה)

 ו ]

 680ו08| 050666 (0:)

 1סזָחזהסחְוס דווח דטזפס 4600107810 (!58)

 60חקהַח 0/ו5וסח 1024/56 (₪15)

 םוגחחסתש 5168וזה זס (!5)

 וטחוסחט 5198זח 24 (!58)

 5008 024 8118/8510 קוטפ (!5ה)

 18 צשוחחסז 1000 (₪158)

 15 \שוחחסז 1000 (!54)

 10005 2 זתפ 1/8 110850006 (!5ה)

 00008 ש/ 00/5/06 24 (!54]

(15) +24 000/50 06008 

 תס6וו65 080חו16 6870 (!50)

 וסזסט!65 5וטק0ז518זוסח"א0610 (!87)

 1 וח 60/08/0186 0 (!54)

 1/6ותפוג5 זסוהושז 801 (!50)

 \/6וה6ט5 קזסזחו6ז 928-40/ (!5/)

 \ווסזספז6ס 200-20758 (!5)

 1 ווזּבְח 5זסזחו 1280/2956 (!53)

 14 זוסחה] 0850ףח /פוהחז6 41800 (!5)

 א בזוסהמו 065חח \/סו3חז \/8זק 1018-2 (ע\)

 ו

 ו

 סזסתו [םזוזשחמטוז ה (!5]

 00 ?זוסזסח 70/70 09וטא6 (!88)

 5וא0ז80ח וע 924 (!58)

 ו ה

 רש 651ז6זת םווז8] 8700156 00016791םז-1 אמ |

 .תוניחכהמ קלח ףקע רצומה :הנימא יתלב האצות /%0051 = =

 (196 ימעב ךשמה)



 ש

 לודגב השחמה תונורתפל ילארשיה זכרמה
 !!! ימלוע שודיח סינותנ ךל שי
 לדג סמ לע הידמיטלומ תגצמ ?וודל וא הגצהל
 / : 186( 16.7 תגצמ - לארשיב הנושארל
 .תיטמוטוא סאתומ - סינוויכב ךרוב ןיא / -קנע ךסמ) הידמיטלומ תנרקה תרשפאמ
 7 0 רש החיטבמהו תיעוצקמ תופיאב (ימ 5 דע
 7 תטלחומ תודיינ / תגצמה תא רבח .היצטנורפ לכּב התלצה
 4 ךישחהל ךרוצ אלב ,ואדיול וא/ו בשחמל

 .ואדיו וא/ו בשחמל רוביח /י םע תמלשומ תיתוכיא קנע תנומת ולבקתו
 6% .םיעבצ ןוילמ 16.7 דע לש הדרפה

 מז לש א6 וא שוטניקמ -טיב 24 ךמות ! תלברוסמ וקהב תנהקמ רתוי וכרטצת אל
 13 .םייביטקרטא סיריחמ 6 ! ונימאת - ואריתשב

 א[ט]!(ג %ופוסמ השחמה תונועמ
 ד03-5755389,,₪1 14א%.03-5754312 ןג-תמר 134 יקסניטוביז
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 .סדרהל םישנאה תיברמל תמרוג הקיטסיטטס הלימה תרכזה םצ

 םילכ תרזעב םויכ םילהונמ םיקסע רתויו רתוי ,תאז לכבו

 קושה תא חלפל ידכ הקיטסיטטסב םישמתשמ קוויש ישנא .םייטסיטטס

 | סירזענ סיקנב .בטיה םירדגומ דעי ילהקל סהירצומ תא ןווכלו

 תונוש תוצובקל יארשא ןתמ לש ןוכיסה תא חתנל ידכ ,הקיטסיטטסב

 .תויסולכואו םיקסע לש

 רטנק לירש

 -כב קושה תומגמ תא םיחתנמ העקשה יחמומ

 -טס תוחול חוטיב תורבחלו םייטסיטטס םיל

 ךישמהל רשפאו .תירבה תוחול םה םייטסיט

 .דועו דוע תואמגודב

 הקוח המרופטלפ שמשל לוכי ינרדומה 6-ה

 תונכותה .תיטסיטטס הזילנא עוציבל הרקי אלו

 תיסחי) יתודידי ישמתשמ קשממ סע ,תושידחה

 - אלל םג תורשפאמ ,(יתודידי אל ךכ לכ אשונל

 -ותנ יכרוע .ליגרתהמ תלעות קיפהל םינעוצקמ

 יכסמו תרפושמ הקיפרג ,תויצקנופ יטירפת ,םינ

 -סל םיקסע לוהינ ןיב רעפה לע םירשגמ הרוע

 1993 ונוי לארשו 6

 הצובק ןניא הקיטסיטטס תונכות .הקיטסיטט

 -קא הרוצב רצומ רחוב התא הנממ ,תינגומוה

 תיברמ ומכ .דבלב ריחמ ילוקיש יפל וא תיאר

 יעוצקמ קוש תורישב ןכרד תא ולחהש תונכותה

 הנוש השיג לש שומימ איה הליבח לכ ,םצמוצמ

 -על הכירצ הקיטסיטטס תנכות המיי הלאשל

 -מו דואמ רצ קושל תודעוימ ןהמ קלח ייזתוש

 -טס ישומיש לש םייפיצפס םיטקפסאב החמת

 סע ,רתוי בחר להקל תונופ תורחא .הקיטסיט

 ארקנש המל םידעוימה םיילסרבינוא םילכ

 .יי'נכרמה םרזהיי

 רמאמבו היצאירווה הבר הלא תונכות ןיב םג

 תונכותב תוטלובה תא גיצהל הסנ) הז

 .ייסינומהל הקיטסיטטסייה

 תחש תמרעב טחמ

 ךממ תשרדנ ןיידע .םינומה ךכ-לכ-אל ילוא

 -טס לש תוקינכטהו םיגשומה לש הנבה

 לש םושי סצעב איה הקיטסיטטס .הקיטסיט

 -אש סושי ,םינותנ תוצובק לע םייטמתמ םילכ

 -הש יאנתב - תחש תמירעמ טחמ ףלחל רומ

 יכרועיי .לבז תמירע אלו תחש תמירע םה סינותנ

 תוליבחב םילולכה ,(07/ <סז085) ייסינותנ



 יופינב ךל .םירזוע ,תושידחה הקיטסיטטסה

 יכ תיטבהל סילוכי אל םה לבא ,המירעהמ לבזה

 תותינל סנמא םיאתמ םינותנה ףוסיא ךילהת

 -דב חיטבהל ךילע הז תא .עצבל הצור התאש

 .תויבשחמ-צוח םיכר

 -וכי אל .רתויב תקייודמה תיטמתמה הזילנאה

 ךלש תויביטרפואה תונקסמה יכ חיטבהל הל

 -לאה תועמשמה ןכא ןה םינותנה חותינמ

 סחיה תא תפשוח אל הקיטסיטטסה .תיביטרפמ

 רשק לע העיבצמ קר איה - בבוסמל הביס ןיב

 -מה ימו הביסה ימ הטלחהה .םינשה ןיב רעושמ

 -מה תיכרע הטלחה ,םיבה םירקמב ,איה בבוס

 סינועיטו ילנויצר-ימס שונא טופיש לע תססוב

 -סל הנכותה תוליבח ,רוציקב .םייטסירויה

 דמלל ,תולוכי אלו ,תורומא אל הקיטסיטט

 תא עצבל אוה ןדיקפת לכ .הקיטסיטטס ךתוא

 תא רידגהל עדויש ימל ,"הרוחשה הדובעהי'

 יוצרה טלפהו ןוכנה טלקה

 יייוסיעייל דימת טעמכ קקזנ יניצר םינותנ חותינ

 תאז תיווזמ םהב ןנובתהל ךירצ - סינותנה לש

 -שה תדוקנ הזיאמ םילגמש דע תרחא תיווזמו

 ךלהמב .תלכשומ תינבת תרייטצמ הפק

 םינותנה תצובק תא "'תוקנייל ךירצ יייוסיעייה

 דדוקייל םג םימעפלו םידושח םיגירחו תואיגשמ

 .םידדמנה םירטמרפה תא (85000פ) יישדחמ

 -ופמ הסנכה ינותנ ונפסא רקסבו ןכתי ,לשמל

 יוסיעה ךלהמבו שדוחל סילקשב רכשב םיטר

 -כה תוצובקל סגדמה תא קלחל ףידע יכ הלגנ

 וימנוניב דמעמיי  ,ייהסנכה יטועמ"" :תוסג הסנ

 עצבל תורשפאמ הריקסב תונכותה .ייסירישעיי-ו

 ינש ףרצל םג ומכ ,ליינה יוסיעה יליגרת תא

 ,היצקלסה רחאל םג .דחא ץבוקל סינותנ יצבק

 ןייפואב דואמ תונושה תונכות ןווגמ סע ונהאשנ

 .וזמ וז

 וליאו תילמינימ תונכית תלוכי קר תועיצמ ןקלח

 -תה סע ,האלמ תונכות תפש תוללוכ תורחאה

 םינותנ יכרעמו עוציב תואלול ,םיפועיס ,תוינ

 -מה ,ורקמ תפש םג תועיצמ תורחא .םיבכרומ

 תודוקפל תוכורא תורודצורפ ךופהל תרשפא

 -וכ ,848-ו 5285 ומכ ,רתויב תוקזחה .תורצק

 תא תללוכה ,הקיטסיטטסל תידועי הפש תולל

 -ורפ חתפל הצרת סא קקדזת ןהל תויצקנופה

 ,הריקסב תחא הנכותו .ךלשמ הזילנא תורודצ

 -טס ימושיל תיליע הפשמ רתוי הניא ,5-עופ

 הקיטסיט

 ווגואזהאוופ לע וליחתה םייחה

 545, 5255 ;הריקסב רתוי תובחרנה תונכותה

 ודלונ ןה .הרישע ץראמ תורגהמ ןה ,םאו!פק-ו

 -מה תא תואשונ ןהו םייזכרמ םיבשחמ תביבסב

 -ימג ,םילכב רשוע :תקנופמ תודלי לש םינייפא

 -מל ןובאית ,םייטרפ םימושיל המאתהב תוש

 יטסיטטסה חייודה

 קס-ל ועיגה הלא תונכות .תנגוהמ תורגבו םיבאש

 תנחתכ ינימ יבשחמ ללכש הריגה לולסמ רחאל

 לע עיבצהל םג תולוכי ןה ךכמ האצותכ .םייניב

 התוא .תומרופטלפ ןיב תומיאת :תפסונ הלעמ

 ילבולגה םינותנה ףסוא תא חתנל הלוכי הנכות

 ,הצובק תת חותינל שמשלו יזכרמה בשחמה לע

 -יגה ילאידיאה בצמב .תיתקלחמה המרב ,ק6 לע

 -חת ותואב תושמתשמ סינוש םיבשחמל תואסר

 תסריג) 5055/6+-מ וח ןלוכש רבד ,ומצע ריב

 \/ותטסשפ תואסריגב הנקית 5525-ו תושוע (5

 .05/2-ו

 -יצמ תונוש תומרופטלפ לע תולעופה תוננכותה

 -פב יולת וניאש ,דיינ םיצבק טמרופ םג תוע

 אל הקיטסיטטסל הנכותה תוליבח

 ךתוא דמלל ,תולוכי אלו ,תורומא

 אוה ןדיקפת לכ .הקיטסיטטס

 ימל ,ייהרוחשה הדובעהיי תא עצבל

 רידגהל עדויש

 .יוצרה טלפהו ןוכנה טלקה תא

 םינותנה תא תוארוק תונכותה רשאכ .המרופטל

 ןה (םינוש םיטמרופב תויהל לוכי םינותנה רוקמ)

 תארקנה תנוכתמל טמרופה תא תוריממ

 .תואסריגה ןיב הנתשמ וניאש ,6צ5דא| זמ

 םג 5צ515א1 בוקה ללוכ ,םפוג םינותנה דבלמ

 -יאת ,ילולימ רואית ןוגכ ,םיוולמה םיטרפה תא

 םיארקנ 5צ515א/ יצבק .המודכו תורתוכ ,םיכיר

 םהו רוקמה יצבקמ רתוי רהמ (הרמהה רחאל)

 -יתה תא שדחמ םעפ לכ סינכהל ךממ םיכסוח

 .תומושרה לש דומיעהו םירוא

 -לה אוה תומרופטלפ ןיב הלעפהב ףסונ אשונ

 ןמז ינפל .םינוש תורוקממ םינותנ אורקל תלוכ

 -קל תולבגומ ויה הקיטסיטטסה תונכות בר אל

 סויכ .דחא עובק הנבמב 45611 יצבק לש האיר

 -לש ,תינתלעפ אובי תקלחמב ודייוצ ןתיברמ

 -מו םינוש םינותנ ידסממ םיצבק אבייל הלוכ

 -לא תונויליגו 8 ,501. ידסממ ללוכ ,סינווג

 ,בר ןמז ךל ךוסחל לוכי רבדה .םיבר םיינורטק

 -לנל םינכומ םינותנה תא אוצמל לוכי התא םא

 .סתוא אורקל לגוסמ התאש יאנתבו - חות

 םינוחנב יברגה ןדיעה

 -הש הקיטסיטטס תונכות לש רכיהה ןמיס סא

 רשוע אוה א1ג1אתא \אום-ה סלועמ ונילא ועיג

 26 לע ודלונש תונכות לש רכיהה ןמיס ,ינושל

 577084781605-ו 55747 .יפרג עפש אוה

 הנכותה לש יפרגה ןפה תא תושיגדמ דחוימב

 אוה ילאוזיוו גוצי יכ תרמואש ,הסיפתה תאו

 רוזיפ םישרת .יטסיטטס חותינב יתוהמ קלח

 טבמב םיריבעמ יווק ףרג וא (56דד107)

 וחילצי אל םירפסמ 1000-ש רסמה תא דחא

 ,לדומהמ תויופצ יתלב תויטס ,תומגמ .ריבעהל

 -יזל תונתינ הלא לכ - ןמצע לע תורזוח תוינבת

 תובוטה תוליבחה .הסונמ ןיע ידי לע ידיימ יוה

 -וצב םינותנה לע לועפל סג ךל תורשפאמ רתויב

 תודוקנ תיפרג הרוצב קוחמל לשמל ,תיתוזח הר

 לש םיעצמאב ףרגה תא \לאלו תויוגש המיגד

 .םינותנה ךרוע לא רוזחל ילבמ ,תיפרג הכירע

 -מל עיגהל ךל רזועש ךילהתה ,היסרגר חותינ

 לש סינייפאמה ךותמ םירסח םינותנ לע תונקס

 דיקפתל הבוט המגוד אוה ,םימייק ןכש םסינותנ

 -הל לוכי התא ,לשמל .הקיטסיטטסב םיפרג לש

 -וגו תישדוח הסנכה לע תפסאש סינותנב שמתש

 בוט הוול לש םינייפאמ עובקל ידכ החפשמה לד

 ןבומכ) .דעומב תואוולה ריזחמ אלש ימ לשו

 -תה רסומ לע םיירוטסיה םינותנ ףוסאל ךילעש

 ךלש סינותנהש אדוולו הצובק לכ לש םימולש

 -הב יולת יתלב ,רחא סרוג ידי לע םיטומ אל

 רבכ הז לבא ,החפשמב תושפנה רפסמבו הסנכ

 תותינהמ קלח אלו םגדמה תיגולודותממ קלח

 -תה רסומ תא ראתמה רוזיפ ףרג .(יטמתמה

 (םימולשתב םירוגיפה זוחא לשמל) םימולש

 (% ריצב) הסנכהה לש היצקנופכ ,יכנאה ריצב

 הרוצ הארי ,(צ ריצ) החפשמב תושפנה רפסמו

 לצא תובוח ןוערפ תויעב תוזכרתה לש תינייפוא

 רשקה .שדוחה תא רומגל םהל השקש סישנא

 -ומל םיימונוקאויצוסה םינייפאמה ןיב יתומכה

 הרודצורפה ידי לע ץוליחל ןתינ םימולשתה רס

 .היסרגר לש תיטמתמה

 סג בבותסמ ךלש םגדמה ךותבש וישכע חיננ

 תוביסמ תונובשח םלשמ אלש ,ינוהמת רנוילימ

 .ימונוקאצוסה אלו ישפנה ובצמב תורושקה

 -תה לש תדדוב הדוקנכ הארי אוה רוזיפה ףרגב

> 
 השדהחה הסריגה

 לש
 ד
 הנכומ התיה אלש
 האיבמ ,םיקדבמל
 םירופיש
 סייתועמשמ
 קשממב
 הגצהבו שמתשמה
 .תיפרגה

 ךדש = 5
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 -וב לש דיחאה רושימל לעמ הברה הפצה ,הסר

 -וג םגדמב תאזה הדוקנה תללכה .תנגוהמ תונגר

 -הל ךרוצ שיו היסרגרה תואצות לש תוויעל תמר

 תונכותב .םינותהה סיסבמ התוא טימש

 -ירח תודוקנמ ץבוקה יוקינל ךרדה "תוילולימיי

 התוא ,ןוניס תרודצורפ תביתכ ידי לע השענ תוג

 -נה ףסוא לע (841083) הווצא דומב ירמ התא

 ,אוגןאתא\א!ם-ה ימיב םירבד ושע ךכ .םינות

 ןוניסה תא עצבמ התא 26-ה ןדיעב ,םויה לבא

 -עה תרזעב :תיביטקארטניא - תילאוזיוו הרוצב

 ךותמ תוטוסה תודוקנה תא יירקנמיי התא רבכ

 תא חקת עקרב תלעופה היסרגרה תנכות .ףרגה

 -הב תואצותה תא ןקתתו ןובשחב ךיתולועפ

 .םאת

 +תיתודידי המכ דע

 -ומ םויה הקיטסיטטסה תונכות ,ללכ ךרדב

 -פל .היצפואכ תוחפל ,םיטירפת ידי לע תולעפ

 -ופ רתויה) תודוקפה תצובקמ קלח קר םימע

 ןשומישש ,ראשהו םיטירפתב גצומ (תוירלופ

 -פה םש תדלקה ידי לע תולעפומ ,רתוי רידנ

 57885 | לשמל ,תובוטה תוליבחב .הדוק

 לעופ םיטירפתה קשממ ירוחאמ ,5צ51/81-ו

 לש םושיר ליבקמב ןיכמש ,י'תודוקפ ןוירוטסיהיי

 הזה םושירה .םיטירפתהמ תרחב ןתוא תודקופה

 -על וא ,תינכותה לש תרזוח הצרהל ךתוא שמשמ

 -תש ילבמ ,ףצרה ךותב תודדוב תודוקפ לש הכיר

 -נש יפכ ,שדחמ םיטירפתה לכ ךרד רובעל קקדז

 לע קר תוכמתסמה תונכות ידי לע שרד

 .(67 4108/0105 לשמל) םיטירפת

 םירגהמה לע דחוימב הבוהאה ,תרחא היצפוא

 תא ףירהל תלוכיה איה ,א/גזאא\אוט ףראמ

 התא הז דומב .(84708₪) הווצא דומב חותינה

 תא הילא ףרצמ ,תודוקפה תרדיס תא ןיכמ

 אלל הצירל הליבחה תא חלושו םינותנה בוק

 5817-ו 8285 ,בוש .ךסמה סע היצקארטניא

 -חמ תביבסב סרבעמ השורי ,הז דומב תוכמות

 784 ) | םינותנה יכרוע .םילודג םיבש

 תונויליג ומכ םיארנ םויכ םילבוקמה 865

 תא ייתוסעייל ךל םירשפאמ סה .םיינורטקלא

 -ינל םתוא ררחשמ התאש ינפל ,םינותנה רגאמ

 .תודוקפ תביתכב ךרוצ אלל ,יטסיטטס חות

 ו ד תונכותה

 וז המגמ לש תוגציימה ןה 5710 /011108-ו

 .תיחכונה הריקסב

 תונולחל רבעמה

 תונכותה םג ,םירחאה םימושיה ימוחת לכב ומכ

 -סמ הזאפ רבעמב תואצמנ ק6-ל תויטסיטטסה

 55747 -ו 5055 .\ץותנסש5 תביבסל ₪05 תביב

 817187168 ,ןהלש תואסריגה תא וגיצה רבכ

 -הו םינוהחא חותיפ יבלשב ןיידע תואצמנ 545-ו
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 יטסיטטסה חייודה

 לש הקזחה תונכיתה תפש

 לע תססובמ ץ-701

 םורגל לולעש המ ,0 ד

 תנכתל דמל אלש ימל םיישק

 .םינעדמ לע הבוהאה הפשב

 תיפרגה הסריגה .רוחאמ תצק תורגפמ תורחא

 ונלוכי אל ךא המגדהב וניאר התוא ,845 לש

 הדש ייוסינב ןיידע איה ןכש ,תילמרופ ןוחבל

 הלועמ הקיפרג םע - דחוימב המישרמ ,(80ד)

 -חא תוליבחב וניארש המל רבעמ הלעפה תולקו

 ןנובתהל ךל תורשפאמ 515141-ו 5085 .תור

 -יכו תורעה ףיסוהלו םיפרגבו סינותנב תינמז-וב

 ,תונולחל 5755 .ועצ8ןואצ0 דומב םיפרגל בות

 רתויב הרישע םיטירפת תכרעמ תללוכ ,דחוימב

 -אב םיידמימ תלת םיפרג רצייל הלוכי איהו

 ,בחרמב בבוסל לוכי התא םתוא ,ההובג הנחב

 -סל תונכותה .תונוש תויווזמ םהב תופצל ידכ

 תכרעמ תא בטיה תולצנמ םג \/ותאסו/מ תביב

 הדימעמ הלעפהה תכרעמש ,1181,0) הרזע יכסמ

 םע ךל רוזעל | תולוכ: ןהו | ,ןתושרל

 .הלעפהב בלש לכב רשקה-שיגר-עדימ

 -תמ סיריחמה .תורקי ןה תויטסיטטס תונכות

 םיאירממו (400 ךרעב) םירלוד תואמב םיליח

 -שמ תוחנה םיעיצמ םינרציה בור .םיפלאל דע

 בור .םיימדקא תודסומל (65% דע) תויתועמ

 ;תירלודומ הרוצב םיעצומ םג הריקסב םירצומה

 ףיסוהל לכות הילא ,תיסיסב תכרעמ הנוק התא

 תחא הנכות .ךרוצה יפל םייפיצפס םילודומ

 -יש ימד תרומת תרכשומ אלא ,תרכמנ אל ללכ

 .םייתנש שומ

 -סנ תולע םג תובר תונכותל ,יולגה ריחמה דבלמ

 .ןתלעפהל הרקי הרמוח תשיכרב ךרוצה - תרת

 דוביע יעונמיי ןרקיעב ןה תויטסיטטס תונכות

 תובכרומ תויטמתמ תולועפ םיעצבמה ייםינותנ

 -ישה .דואמ תולודג סינותנ תוצובק לע ,רתויב

 רזע דבעמ םע יוצר - קזח דבעמל קקזנ הזה בול

 לע בידנ היחמ חטשו לודג ןורכז - הפצ הדוקנל

 4א18 םומינימכ הרידגמ לשמל 5785 .קסידה

 סא רהמ רתוי הברה ץורת הנכותה לבא ,ןורכז

 .סאתהב לדגי ןורכזה

 איה תועונצ תומרופטלפ לע דובעל תלוכיה

 -ימ 205 תונכות לש תונורתיהמ דחא

 הנכותב תרחב םאש ןבומכ .תויטסילמינ

 -רג ,ילנויצקנופ רשועל תופצל לכות אל ייהמונציי

 ,לבא .(סא 11אפ) תנווקמ הרזעו המישהמ הקיפ

 -טס תונכות ,המאמה תליחתב ונהמאש יפכ

 .דחא לכל דעוימה דיחא רצומ ןניא הקיטסיט

 -ומה | ,ךתלוכי ,ךיכרצ תא בטיה ןוחבל ךילע

 .ךלשמ הנקסמל עיגהלו ןלהל םיגצומהו םירצ

 "םיסיור סלורייה ןה ונלש ייסיכרועה תוריחביי

 אל ,ונמלועב לבא ,הקיטסיטטסה תונכות לש

 .תוניזומילב םיעסונ םלוכ

 םוופמ/386 סא הוס

 -ות 3-ו תויטסיטס תונכות 43 תללוכ וז הליבח

 תסנכהו סינותנ להנמ ,םיפרג טוטרש) רזע תונכ

 דרו* רלוד 2695 לש ליגרה ריחמה .(םינותנ

 .ב"הראב םיימדקא תודסומל דבלב 995-ל

 וריחמש ,יסיסב לודומ םע ליחתהל םג רשפא

 ריחמב ,ךרוצה יפל םילודומ ףיסוהלו רלוד 5

 -בו תוכיאב בשחתהב .לודומל רלוד 150 דע 5

 .םימזגומ םניא הלא םיריחמ ,רצומה לש קויד

 בחר ןווגמל קקזנש ימל םיקדצומ סה דחוימב

 לודג רפסמ ,תויטסיטטס תוקינכט לש דחוימב

 ינפל םינותנב לפטל הבוט תלוכיו תויצפוא לש

 .יטסיטטסה חותינה

 תושעל הכ דע החילצה אל 8א!פק לזמה עורל

 .רתוי יפרג וא רתוי יתודידיל הלש רצומה תא

 םימיב ררחתשהל הרומאש ,השדחה הסריגה

 לבא ,הלאה םימוחתה תא רפשל הייושע ,הלא

 ונחנא .ונכרעש םינחבמל הנימז התיה אל איה

 -במ תיארנ איהו אטיב תסריג לע הצצהב וניכז

 ואצמת הלש םישודיחה ןיב .תובוט החיט

 םשב ,םיטירפת לעפומ ,יטנגילטניא .קשממ

 טלפ סע ,דואמ תרפושמ הקיפרג .אוטאדס

 תונכותל רבחתהל תלוכיו סופדל-האבה תוכיאב

 המישמל המאתה

 םינותנ לוהינ

 .תיסיסב הקיטסיטטס

 .תמדקתמ הקיטסיטטס
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 [יסא 0 /

 120% ל הסריג * \/1ם000/% ל הסריג

 םלועב ריהמה םינותנה סיסב וניה 10%70 5

 2.0 הסרגמ 3 יפ ריהמ

 קגז8400א 4.0 -מ 10 יפ ריהמ

 09/58 4 1.5 -מ 30 יפ ריהמ

 %856-ה תופש לש םינותנבו חותיפב ךתעקשה לע רמוש 10%770 5

 1088056 + ,00/48ם [\ ,5\/08 11[ ק1 115 לש דוקו םינותנ ארוק :68.456  םאות

 .יסאיס לש תומדוק תואסרג ןבומכו

 08 45 6א6ו0ת0 60/45 1( [טתסווסח41ו1ע ב תומייק אל רשא תודוקפ 200 מ רתוי

 .8₪\/09 ב ובתכנש תונכות תצרהב ומצע 62/58 מ רתוי בוט 0 5

: 
 ג
/ 
5 

 הדובע תביבס לכב דבוע /0א 0 5
 0 ו אא , /[8סות10פ1, 11070501 010004, 5

 - | ... ךל החונה הלעפהה תכרעמ םע חתפ

 !שמתשמל החונה הלעפהה תכרעמ תחת ארה

 סא זס [סז \/1ם00ו%5 ב חתפל וליפא לכות

 סא עס 118-2005 ב ףירהלו

 : עסאי0 [(0ז \/ום60%5 לש םיפסונה תונורתיה

 תונומתב שומיש (11ז06 (/ק6 ללוכ) םיטנופ ,םיעבצ ,הקיפרג ₪

 .םינותנה סיסב יצבק ךותב לוקבו

 .תורחא \/וח00%%5 תונכות םע בוליש ₪

 .הרמוחב תולת יא ₪

7% 

 ןרוא
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 םיפרג אלל לבא .םילילמת-ידבעמו תויפרג

 -וכי אללו בחרמב םיבוביס אלל ,םיידמימ-תלת

 .ייעבצ תשרבמייב םיפרגה תא עובצל תל

 רפוש תיחכונה הסריגב שומישה ,תאז לכבו

 םיטירפת קשממ סע ,תומדוק תואסריגל סחיב

 תואמגוד ידי לע הכרדהו םינותנ ךרוע ,יקלח

 הלקה ךרדה .קסידה לעו הלעפהה רפסב - תובר

 -ודב ליחתהל איה וז הנכות לע טלתשהל רתויב

 -דל .ךרוצה יפל התוא תונשלו קסידהמ המג

 לכב תחא הרודצורפ קר עצבל רשפא וננובא

 תרבעהש ךכב בשחתהב עיתפמ ןורסיח - סעפ

 יזכרמ ביכרמ איה ינשל דחא ךילהמ סינותנ

 8אופק לש תוכיאה תא .תויטסיטטס תונכותב

 -מה תלוכיב אלא יתנפוא קשממב שפחת לא

 הלא .הליבחב תולולכה תורודצורפה לש תנייוצ

 ,ןוכדיע ורבעש ,תוקיתוו תורודצורפ תוללוכ

 לוהינל לודומה .ןיטולחל םישידח םיכילה המכו

 .הבר המצוע ןיגפה 247 א/אא4058 סינותנ

 -צמ אוהו ןחבמה תושירד לכל תולקב הנע אוה

 .םירסח סינותנב לופיטב ןייט

 386 םהב סינותנה יפסוא לש לדוגהו רפסמה

 ידי לע קר םילבגומ ,לפטל תלגוסמ צא אוו6

 -עב .טייבהגמ 16-ל עיגהל לוכיה ,ןורכזה לדוג

 סיבצקבו םסינותנב לופיטל הבוטה תלוכיה תרז

 ,תובר תורוצב סינותנה תא גיצהל לוכי התא

 -רט עצבל ,דחא ךרעמל םיצבק רפסמ בלשל

 סיצבק סע דובעל וליפאו תונתומ תויצמרופסנ

 לכ תא תולקב העציב הנכותה .ייםיעבורמ'י אל

 סינחבמה 3-ב וללכנש תויפרג-אלה תומישמה

 -גה טקפסאב קר םיישקב הלקתנ איה .ונכרעש

 -יח לש ,תדחוימ הלטמבו יפר

 -טס | הרוצב תונימא בוש

 לק יייוסיע" תרזעב .תיטסיט

 -יבס תואצות לבקל ונחלצה

 .הזה ןחבמב סג תור

 בצעל רשפא-יא | וננובאדל

 טלפה תא תישפוח הרוצב

 םייסיסבה םיטמרופה סאו

 <לאת ,ךיניעב ןח םיאצומ אל

 טמרופב ,צבוקה תא אצייל

 וא .םילילמת דבעמל 1

 עויסהו דועיתה .המוד הנכות

 דועיתה .םינילוצמ סה ינכטה

 ,הרודצורפ לכ ריבסמו טרפמ

 -אה תא ליכמה ףסומ ללוכ

 תואמגוד .תשמתשמ הנכותה םהב םימתירוגל

 לכ לש טוריפ םע ,טלפהו טלקה לש תורבסומ

 -פה לש םירבסהל תרפסוממ תוסחילתהו קלח

 .הנכותב שומשה תא בטיה םיריהבמ ,תורודצור

 -קא שמתשמל הנכות אל וז ןיא ,לכה ךסב ,לבא

 םידעוימ הלש םיקזחה םילכה .ליחתמל וא יאר

 המצוע םיפידעמב ,םינעוצקמ ידי לע לוצינל

 -מי הלא .האנ הקיפרגו תויתודידי ינפ לע קוידו
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 יטסיטטסה חייודה

 .תועפוש תויומכב סשקובמ תא הב ואצ

 בו

 לש (בייהראב רלוד 595) וז הרקי אל הנכות

 התלוכי תוכזב דחוימב ןויצל היואר א46 תרבח

 -וקמ תורודצורפ - ייםיננכותמ םייוסיניי חתנל

 -ייוסמ םיגוס לש הניחבל הקיטסיטטסב תולב

 הדיחיה הנכותה יהוז ,השעמל .תואצות לש סימ

 גוסמ תויתרופורפב תכמותה הריקסב

 וחתופש 65א5ה 11+ 841. אסמספ 8

 .רדלנ ןהויג ידי לע

 תירלופופ תיפוריא הנכות איה 0

 תולוכי לש בחר ןווגמ קפסל תדעוימה ,דואמ

 ,בטיה תאלממ אוה ותוא דועי ,תויטסיטטס

 לוהינ תנכות ןיקתהל ךירצ :תחא היעב דבלמ

 ןורכזה ילהנמ תא תמאות הניאש ,תידוחי ןורכז

 -ות הניא ,805 תארקנש ,הנכותה .םילבוקמה

 תאו 051א386 תא ,5א1487081ש8 תא תמא

 -מל ליבקמב התוא ץירהל ןויסנ לכ .386א(%

 םג ךירצ .םינותנה סרהל סורגי רחא ןורכז להנ

 הרוצב 600%א10.8/5-ב םיטמרפה תא םיאתהל

 .הכלהכ ץורת הנכותהש ידכ תדחוימ

 -יל םילודומ תצובק אוה הליבחה לש הבילה

 -מה ,(סמאמא 1 זאת אוסס5[8) םייראנ

 -למ התוא ,"תיראניל היסרגריי לש הבחרה הווה

 תוחפ אל םויכ .הקיטסיטטסל אובמב סידמ

 -הה תא תועיצמ הקיטסיטטס תוליבח הנומשמ

 סניאש רמולכ ,"םיילמרונ אליי םילדומל תובחר

 -ומה תובישחה .תינאייסואג תוגלפתה םיחינמ
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 סינותנ לוהינ

 תיסיסב הקיטסיטטס

 תמדקתמ הקיטסיטטס

 ןכש ,טלחהב תקדוצמ הז אשונל םויכ תשדק

 תרכהב וררגי תוגלפתהל סחיב תועטומ תוחנה

 אל הנכותה לבא .היסרגרה לש תויוגש תואצות

 םייוסינ .אשונב םיבוט םיעוציבב תקפתסמ

 -מה לכל םיבוט םילכ תקפסמ איהו םיננכותמ

 -צה קשממה .הקיטסיטטס תולבוקמה תומיש

 םג רשפא לבא ,םיטירפתו תונולח ססובמ ינועב

 הרוצ םיטירפתל .תודלקומ תודוקפב שמתשהל

 -הש ,תולאש לש הרדיס םיגיצמ םה ;תדחוימ

 הריחבה לולסמ תא תוחתופ ןהילע תובושת

 .הרודצורפה לש הרדגהה תמלשהל דע ,םיבלשב

 תלוכיו .תונכית תפש תקפסמ הנכותה ,ףסונב

 .תוצירטמ לש הרבגלא עצבל

 -סה לש םידומע 700-מ תוחפ אל ללוכ דועיתה

 -ית אשונב תלוכיל קוקזש ימ .תואמגודו םירב

 אצמי 205 תביבסב תויחל ןכומו םייוסינ ןונכ

 .הריחבל תיניצר תדמעומ 05%א51/1-ב

 אואוד 8

 דדומתהל הדעונ אל אוזאח 88 לש 85 הסריג

 רצומ שמשל אלא ,ייהקיטסיטטסה יקנעיי םע

 הנכות .תידומיל תורפסב בטיה ךמתנה יתודידי

 תוקידבב לשמל ,םישומיש רפסמב תלבגומ וז

 -צמ איהו ,היצלרוק יחותינו םינחבמ תונימא

 .תוכיא תרקב יכילהת לשמל ,םירחאב תנייט

 .(הימדקאל רלוד 595) רלוד 995 הריחמ

 -תה תוכזב דחוימב ,אוזא1דג 8 סע דובעל גונעת

 לכות ,ןורכז יד הל קפסת םא .םיללגנה םיטירפ

 -ידמ ןוילימ 3-מ רתויו םינתשמ 1000 םע דובעל

 לש הרישע הירפיס סע ,הקזח ורקמ תפש .תוד

 סע םניחב תקפוסמ ,שומישל תונכומ תויצקנופ

 לש תויעבב םידקמתמ סורקמה בור .הליבחה

 סע הלועפ ףותיש ךות וחתופ ןהו ,תוכיא תרקב

 ןה .וז הנכות לש תססותה םישמתשמה תצובק

 םיעצוממ ,םיענ םיעצוממ לש םיפרג תוללוכ

 ק01850א גוסמ םיפרג ,םיענ םיללקושמ

 .דועו הבוגתה חטשמ חותינ ,ק\870-ו

 תולקב סה אוזאוחג8 לש םילודגה תונורתיה

 -טס םיחותינ .דומילה תוריהמו שומישה

 ידי לע תולקב םיעצובמ םייסיסב םייטסיט

 -ישה .תינכותב יתטיש עדיו רבכע תוציחל רפסמ

 ןויסנ שכרש ימ לכל ,לק אוה ורקמה תפשב שומ

 -המ דחא לש ורקמ תפשב וא ,תונכיתב והשלכ

 ךותב יונבה ןויליגה .םיינורטקלאה תונויליג

 סינותנ תסנכהל קר שמשמ המצע אוזאח 8

 .תויבושיח תויצקנופ לש עוציב תלוכי ול ןיאו

 -בו | םינותב | לופיטה ,המוד | הרוצב

 דבלמ ,תיסחי לק אוה ןהלש תויצמרופסנרט

 תכמות םג הנכותה .םינותנ יייוקינייב םיישק

 חותינ תורודצורפ לע לקמה ייפציי הנתשמב

 םיקווש רקח ,ךוניח ,הרבחה יעדמב תולבוקמ

 לש םיטלובה תונורתיה דחא .להק תעד ילאשמו
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 םינותנ לוהינ

 תיסיסב הקיטסיטטס

 יש

 .תמדקתמ הקיטסיטטס

 ה --

 -הו תודוקפה סרז תרימש אוה אוזאחגפ

 לולגל לוכי התא ותוא ,תוליעפ ןמויב תולועפ

 -טק לש הפילש וא הכירע ךרוצל ,הצקל הצקמ

 לש םיפרגה .ייהקבדהו הריזגיי תטישב ,םיע

 -הל ןתינו ההובג הנחבאבו םיפי סה אואה ג

 ןייוות וא טפירקסטסופ תספדמ לע םסיפד

 -ות ,םוכיסל .קס; תפשב ךמותש (10דד9)

 םישנא - יזכרמה קושה חלפל תדעוימ וז הנכ

 הלעפהו םייסיסב םייטסיטטס םילכל סיקקזנה

 תרקב יאשונב קסועש ימל דחוימבו - הטושפ

 רסחב הקול איהש ואצמי םינעוצקמה .תוכיא

 ,הקיטסיטטס לש םייפיצפס רתויה םימוחתב

 תויהל הייושע וז םיטושפ התומת ינבל לבא

 .הקיטסיטטסל ךלמה ךרד

 גת םע ,ונלש רקסב רתויב הלוזה הנכותה וז

 איה תאז לכבו (בייהראב) רלוד 395 לש ריחמ

 -שמ המכ יפ תורקי תונכותש ,םימוחת הסכמ

 תסיסיבה הכרעל ,ןכ לע רתי .לופיט אלל תוריא

 -והל רשפא ,תויטסיטטס תויצקנופ לש הבוטה

 .םימדקתמ םימושיל םייפיצפס םילודומ ףיס

 -בה תכרעמה םע שוכרל רשפא םילודומה תא

 -עב תכמות אל א055 .כייחא ףיסוהל וא תיסיס

 ,(₪ג078א5צ5) "םימח םידילקי' תרזעב לבא ,רבכ

 -הל ןתינ םיכסמ רומשל תלוכיו ורקמ תפש

 האנה טקפסאה ,השעמל .תולקב הילע טלתש

 תסנכה .התוטשפ אוה תאזה הנכותה לש רתויב

 לנורטקלא ןויליג יומד טמרופב תישענ םינותנה

 יולימ יייע תישענ חותינל םירטמרפה תבצהו

 לוכי התא ןתוא ,גולאיד תובית ןיעמ - ייםילנפיי

 1993 ינוי לארשי 6

 יטסיטטסה חייודה

 .רזוח שומישל רומשל

 "?תונכיתה תפש הפיאיי :ולאשיש הלאכ ויהי

 -לת תפש השעמל איה םיטירפתה תכרעמ לבא

 לכב הריחבל תויצפואה רפסמ .תשופחתב תונכ

 לכ טעמכ עצבל רשפאש דע ,רישע הכ אוה לנפ

 יולימ ידי לע טושפ ,ול קוקז ליגר שמתשמש המ

 -עמ ךרד קפסל החילצמ א055 .םיקירה תודשה

 -חא תונכותבש המל המוד תלוכי םילנפה תכר

 -רה טירפתה .ורקמ תויצקנופ תביתכ שרוד תור

 הרישי השיג םיקפסמ םיטירפתה תתו ישא

 -ורפ ,תויטסיטטס תויצקנופ לש בחרנ ךרעמל

 הקיפרגו טלפל םיטמרופ ,"תוזורא'" תורודצ

 א085-ש םירביירדה .הביהרמ תידמימ תלת

 לע סיינועבצ םיפרג רצייל םירשפאמ תקפסמ

 -בצ סינוות תרזעב וא עבצ תספדמ ,ךסמה

 .םיינוע

 -נה תסנכהב תוליחתמ הנכותה לש תולבגמה

 -גמ שי ךכל שמשמה ינורטקלאה ןויליגל .סינות

 םיישק ,(רתויה לכל םינתשמ 500) לדוג תולב

 לופיטבו םיצבק אוביב תויעב ,סינותנ יייוקנייב

 סוחתב איה תרחא השלוח .ירמונאפלא טלקב

 .שומיש תאיגש לש הרקמב ,תנווקמ הרזע לש

 -נש ,םירטמרפ לש םימייוסמ םיבולישש הרק

 -מו תוהומת האיגש תועדוהל ומרג ,לנפב ורחב

 תויורשפא תא רפשל םג היה יואר .תולבלב

 -טס םינותנ לש םימייוסמ םיגוס ,לשמל .טלפה

 -פל רשפא יא ,היסרגר ימדקמ ומכ ,םייטסיט

 -יב לע דיבכה רבדה .רחא ץבוקל תורישי םטל

 םג .ונלש תינכותב וללכנש םינחבמה דחא עוצ

 תויהל הלוכי הבוט תיפרג תוכיאב תוחוד תקפה

 דוביע תנכותל ץבוקה תא אצייל יאדכו היעב

 .ךכ םשל ,שידח ינורטקלא ןויליג וא ,םילילמת

 אצייל לכות אל א698 לש םיפיה םיפרגה תא

 .הזזהי-ו 6% םילבוקמה םיטמרופב

 לש בחה חווטל םוחב תצלמומ א655 ,תאז לכבו

 -נמ ךרד ,םיטנדוטסו םירוממ לחה ,םישמתשמ

 -קמ םיאקיטסיטטסו םירקוחב הלכו םילה

 -ופ תקפסמ ,שומישל הלק איה .םייעוצ

 הקיפרג ,בחר םימוחת יוסיכ ,הבוט תוילנויצקנ

 -מה תא ךיבהל ךירצש ריחמב לכהו - המישרמ

 .תורחאה תורחת

 להק הל איבה וז הנכות לש תונוכתה ללש דועב

 איה ןהילע תומרופטלפה ןווגמ לע ,בחר םידהוא

 רלוד 695 ,2.15) הנורחאה ₪05 תסריג ,הצר

 יתודידיה םלועב תיתורחת הניא (בייהראב

 תונכיתה תפש יכ ונאצמ .ק6 לש ילמרופ אלהו

 םיטירפתה קשממו ריבחתל ידמ השיגר הלש

 האיבמ -5181 ,תאז לכבו .הלעפהל לברוסמ

 ןיערג לע תססובמה ,תבחרנ תוילנויצקנופ התיא

 תלפטמ איה .תמדקתמ הקיטסיטטס לש קזח

 -יא ,םינותנ לש שדחמ דודיקו יוקינב תוליעיב

 ,םיצבק ןיב םינותנ תרבעה ,םיצבק לוהינו ןוגר

 -מל ,הקיפרגה .יטמוטוא יוביגו םיצבק דוחיא

 .תמצמוצמ איה ,טפירקסטסופב הכימת תור

 תסנכה תכרעמ תללוכ הניא הנכותהו רחאמ

 הכירע תולועפ ,ינורטקלא ןויליג תייומד םינותנ

 -יגש ןוקית ,לשמל .תובכרומל תוכפוה תוטושפ

 יוגשה אתה תא רוחבל לכותש סוקמב .טלק תא

 ,תדלקמהמ ךרעה תא תונשלו רבכעה תרזעב

 ךרד ךורא עסמ רובעל ךילע
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 תפש .םיטירפת תרדיסו ךרועה

 ק-5787 לש הקזחה תונכיתה

 המ ,ט08דאגא לע תססובמ

 אלש ימל םיישק סורגל לולעש

 לע הבוהאה הפשב תנכתל דמל

 -וצמ ןווקמה עויסה .םינעדמ

 הדיחיה הלקההו ידמל סצמ

 הוולמ האיגש תעדוהש ,איה

 ךכ ,ךרועל תיטמוטוא הרזחב

 היעבה תא ןקתל לוכ: התאש

 .הרודצורפה תא בוש ץירהלו

 טושפ אל ליגרת ומצעב ,ךרועה

 תא תיטמוטוא ךפוה ,ריבחתב

 ,תודוקפל םיטירפתה תוריחב

 טלפב .םינוקיתו הכירע ךרוצל רמוש אוה ןתוא

 -פנ םיצבקל תודוקפהמ תואצותה תודרפומ

 ,ללכ ךרדב בוט אוה דועיתהש תורמל .םידר

 -הו תואמגוד קיפסמב םיוולמ אל םירבסהה

 -סב אצמתמ התאש ,איה תיסיסבה החנה

 תוללוכ תויטסיטטסה תויצקנופה .הקיטסיטט

 -רפ אל תוטיש ,תואלבט ,תירואית הקיטסיטטס

 תויראניל-אלו תויראניל תויסרגר  ,תוירטמ

 ת68|10 60



 /3 יבוחנל הכרדהז הכינה זכר שי עב קפקפ

 תירבעב ורפ ורטאווק יטירפת

 תועט אל וז ,ןכ

 רשפאמ (סקס רהו) יימייעב ססקסיי תרבח לש שדח חותיפ

 .האלמ תירבעב ורפ ורטאווק תא ליעפהל

 . תירבעב לכה תודוקפה לכ ,הנכותה יטירפת לכ

 רבסה אוצמל ןתינ וב רפסב דומעה לע שמתשמה תא החנמ הדוקפ לכ

 רורב ןפואב תוחסונמ תודוקפה .ליינה היצפואה תלעפהל ףיקמ

 .הנכותה תויורשפא לכב תולקב תוצמתהל תורשפאמו

 ןימאהל ליבשב תוארל ךירצ

 (*) חייש 150 - (4 ורפ ורטאווק תורפס + הנכות) האלמ הכרע

 (*) חייש 100 - תורפס אלל הנכות

 . ₪01 אא תרבח לש האלמ 4 ורפ ורטאווק תנכותל תפסותכ האב וז הנכות

 : טסקס יסרוק : ססקס תורפס

 26201 1,-ו ורטאווק ,סוטול .(*) חייש 89 - 3.1+ הסריג 123 סוטול

 .םיידוחי ורקמ יסרוקו םימדקתמ ,םיליחתמל .(*) חייש 59 - 2.4 הסריג 123 סוטול

 . \/זא 0/5 -ו 2005 תואסריגל .(*) חייש 67 - 4 ורפ ורטאווק

 . \שזאכסו/5 תביבס תרכה סרוק

 .מייעמ םיללוכ םיריחמה (*)

 ךמסומ הכרדה זכרמכ טפוסורקימ תרבח יייע תרכומ ססקס תרבח

 . אא כסו/5 -ו א01,1, ללוכ טפוסורקימ ירצומ לכ תרשכהל

 : אשונב ןויע ימי ינש םיננכותמ ינוי שדוחב

 . 4 ורפ ורטאווקב סיקירטו םיפיט - דחאו האמ

 . 4 ורפ ורטאווקב ורקמ תביתכב םיקירטו םיפיט -דחאו האמ

 .עבש ראבו הירבט ,אייתב ןולמ יתבב וכרעי ןויעה ימי

 מייעמ + חייש 290 - ףתתשמל תולע

 ₪6. יבועחמל הכרדהו הכימת זכרמ ו :תוזמזהו םיוורבל

 קלעו
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 2:00וז | ק3-אבץ 74-20 מ-זו][א

 המישמל

 םינותנ לוהינ

 ו

 .תמדקתמ הקיטסיטטס

 ו ]

 .(קמ08ד-ו 1.0615116 גוסהמ תויסרגר דבלמ)

 תוזילנאב תורזוח תודידמב הכימת ןיא לבא

 (86411א0) גוריד תוקינכט ןיאו םינתשמ תובר

 ק-578ד לש רתויב לודגה ןורסחה .תוידמימ-בר

 -וימ אל הלש םיפרגה .תיתוכיא הקיפרגב אוה

 סיוות דומב םירצוימ םה .הספדה תוכיאב םירצ

 -וכ אלו םידמימ ינשל םילבגומ ,(0ה480דם6)

 תודומע ףרג ומכ ,תולבוקמ תורוצ םילל

 -סה רוזיפו (1₪) הגוע תקולח ףרג ,(845)

 .תורבת

 סא קודבל וניצר רשאכ הנגפוה תרחא השלוח

 ידי לע היסרגר לש האצותה תא רפשל רשפא

 תקפסמ אל הנכותה .םינותנה לש היצמרופסנרט

 רצייל ונילע היהו ,80א-60% תמגוד ,ךכל םילכ

 תיסחי לק .ךילהה עוציבל ונלשמ ורקמ תיצקנופ

 הנוכת ,םילודג םינותנ יכרעמ ןגראלו י"תוסעייל

 ירקחמ ומכ - םימייוסמ םימוחתב הבושח

 -יאמ ענומ יללכה ךוביסה לבא .האופרו קוויש

 הרשכה שכר אלש ימל ק-5177 לע ףילמהל ונת

 תא דומלל ןמז ול ןיאש וא ,יטסיטטס תונכיתב

 .אשונה

 ,05/2 ,005 תואסריגב

 \וח0סוא8ד1

 הלוכיש תיטסיטטס הנכות שפחמ התא םא

 בהאת ,םעפ-יא האצמוהש הרודצורפ לכ עצבל

 ךומתל איה וז הנכות לש היפוסוליפה 5055 תא

 תא שמתשמה ידיב ריאשהלו - לכה עיצהל ,לכב

 1993 ינוי לארשי 6

 * יטסיטטסה חייודה

 הזה חכה .וילע תופדעומה תוקינכטב הריחבה

 לק ןכש ,םיסונמ אל םיאקיטסיטטס ךבסל לוכי

 -ומע תואמ לש תוחוד - ןודז תנווכ אלל - רצייל

 -ינמ 8085 .ישעמ ךרע לוטנ עדימ םיללוכה ,םיד

 -מה דועיתה .השוע התאש המ עדוי התאש הח

 ףיקמ דומיל רפסכ שמשל לוכי הלש הלוע

 - ישיגר הרזע יכסמכ ןימז אוהו הקיטסיטטסל

 .רשקה

 -מל תינקית הנכותכ תראופמ תשרומ 585-ל

 .תורחואמה 60-ה תונש זאמ ,םילודג םיבשח

 םויכו 0-ל הרגיהש הנושארה הנכותה איה

 םיבשחמ לש הלעפהה תוכרעמ לכל הנימז איה

 לכ ,(5055/26+) 05 תסריג דבלמ .םיישיא

 -ממ םיריבחת תומיאת לע תורמוש תואסריגה

 הלכו םיבשחמ ינימ ךרד ,א/4ז1אתא/\ אוט יבשח

 הל ,תיסיסב תכרעמכ תרכמנ הנכותה .26-ב

 תוארקנה םילודומ לש תוליבח ףיסוהל רשפא

 "תויעוצקמי'ו | (גשגאספע) ייתומדקתמ"

 - ןטק ןוה הלוע הליבח לכ .(2805510א41)

 -ופה תירפיסו ורקמה תפש .רלוד 3000-ל בורק

 -ורפ ןיכהל ךל תורשפאמ א(\781א תויצקנ

 -ומ תויצקנופב שומיש ךות ,תותנכותמ תורודצ

 הסריג .הדיחי הדוקפב הלעפהל ,שארמ תונכ

 .וז תלוכיב תכמות הניא 5

 \/וחטסשפ תסר'ג

 בשחמ לע 8255 םע ותורכיה תא ליחתהש ימל

 תורכיהה ,םיבקונמ םיסיטרכ תמירעו יזכרמ

 ,הנינרמ הייווח איה \/ותשסואפ תסריג םע שדחמ

 סע ,ךכל םיאתמ בשחמב דייוצמ אוהש יאנתב

 -מב .ירירש דבעמו קסיד הברה ,ןורכז הברה

 ןורכז 8א/8 םע 486 בשחמב ונשמתשה סינחב

 -תנ םיתיעלו - קסידה לע 5/2 בוק 10א18-ו

 לע צילממ ןרציה .םיבאשמב רוסחמ תיעבב ולק

 חפנ טייבהגמ 20-ו 84[ טייבהגמ 16 דע 2

 .תופלחהל יונפ קסיד

 הצרהל תונתינ תורודצורפה ,לכ אל לבא ,בור

 -זל ךרוצהמ רוטפ התאש ךכ ,םיללגנ םיטירפתמ

 -נמ גולאיד תובית לש הרדיס .ריבחתה תא רוכ

 ךילהתה ףוסב .תויצפואה תריחבב ךתוא תוח

 -פה תא יהל לוכי התא

 ןולחל םדוק ץיצהל וא הרודצור

 -מב העיפומ איה וב ,ריבחתה

 תרזעב .היתודוקפ רדה אול

 -פה תא תונשל לכות ךרועה

 תודוקפה תא רוחבל ,תודוק

 ידי לע ןתוא ץירהלו עוציבל

 ." 6שאיי רותפכה לע הציחל

 תויוצמ תודוקפה לכ אל לבא

 תויצפואה לכ אלו - םיטירפתב

 התא םא .ןנשי ןכאש תודוקפל

 ,היצפוא וא הדוקפ אצומ אל

 וא תנווקמ הרזע ךסמ ןמזה

 -הש אצמת תופוכת .רפסב ןייע
178, 

 המישמל המאתה

 ו

 = הלועמ
 תמדקתמ הקיטסיטטס

 אלפא

 . | הלועמ

 -במ 8085 .תילולימ הדלקהב קר הנימז הדוקפ

 -תה תכרעמ לש יוסיכה תא ביחרהל החיט

 .תואבה תואסירגב סיטירפ

 הייושעש תדחוימ הנוכת שי ריבחתה ךסמל

 ךרועה .הרקמב יולת ,ןורסח וא ןורתי תויהל

 הרוצב ריבחתה ןולתב תודוקפל סחייתמ

 -דס יתש ןולחב גיצהל לוכי התא ,י'תיתספוק"

 חלשי ךרועהו ,תודומע יתשב ,תודוקפ לש תור

 .ייהספוקייב הנמוסש הרדיסה תא קר עוציבל

 לע תודוקפ אביימ התא רשאכש ,איה היעבה

 -עב ןתוא ביצמ ךרועה ,ייהקבדהו ךותיחיי ידי

 הרדיסה ךותב ןתוא בלשמ אלו תדרפנ הדומ

 -סה יתשמ תודוקפ סינכהל ךירצ התא .תמייקה

 ךרוע .עגיימ יד ךילהתב תחא הספוקל תורד

 ,יביטקרטא טלפ ןונכתל ךל רשפאמ תוחודה

 אוה ןכש ,וב שמתשהל ךיא עדוי התאש יאנתב

 | ו
 |[ הג! |[ ג\ב טי [1(טפ

 ו /

0 
 , * ]0 0 56 קמ %-2 (1010

 סח |40 1310906110 +0(? שמ 6

 ל
 \ 500684 .636' וא

 ו
 הוו
 וחג |



 --=נ* 0-74

 כ

 תייודב ןנובתהל תלוכי ללוכ אל

 .(קאמי/מוא) ךסמה לע

 תללוכ 5258 08 ואת

 -גה תא .ההובג הנחבאב הקיפרג

 תינכותה תאציימ םיפר

 ייבבוסייל לוכי התאש ייהלסורקייל

 ךרועה .סיפדהל ימ תא רוחבלו

 לווק ףיסוהל ךל רשפאמ יפרגה

 אל לבא ,תורתוכ תונשלו היסרגר

 תא עצבל ךילע .הרישי .הרוצב

 םיטירפתה תכרעמ ךרד סייונישה

 .תיביטקארטניא אלו תודוקפהו

 תחא איה ייהלסורקייה יכ ונאצמ

 ןורכזל הנכותה לש ןובאיתל תוטלובה תוביסה

 סא ,תוברזר אלל ךמצע תא אוצמל לולע התאו

 -נה טלק .םיפרגה תריחבב יביטקלס היהת אל

 -לא ןויליג יומד םינותנ ךרוע ךרד השענ םינות

 םש תא תפקשמ ךרועה לש תימלצה .ינורטק

 תולקב תוהזל לוכי התאש ךכ ,םינותנה בוק

 .דבוע התא ץבוק הזיא לע

 005 תסריג

 הקיטסיטטסה תונכותב (1984-ב) .הצולחה

 640% לש ןורכז בחרמב קפתסהל הצלאנ 6-ל

 לש לודג קלחמ התוא וטישפה םיננכתמה ןכלו

 א[ אא\\או!₪ תסריגב תונימז ויהש תונוכתה

 םג וננובאדל .הלש ריבחתה הנבמ תא ונישו

 -יהה תורשפהמ תלבוס (5.0) תיחכונה הסריגה

 םע ץרפנ 640א-ה םוסחמש תורמל ,תוירוטס

 -ותו לברוסמ קשממה .בחרומ ןורכזב הכימת

 -פל דוינ תורב ןניא 5255/86+-ל ובתכנש תינכ

 .תורחא תומרופטל

 לכ לשמ הנוש הכ אוה 205 תסריג לש קשממה

 םיישקל תירקיעה הביסה וזש דע ,תרחא הנכות

 קלחו ןוילע קלחל קלוחמ ךסמה .התלעפהב

 םייכרריה םיטירפת ללוכ ןוילעה קלחה .ןותחת

 התא ןותחתה קלחב .ןימימ תואמגודו לאמשמ

 -תה ךותמ תרחבָש תודוקפה תרדיס תא בתוכ

 םיטירפת לש (אפפדזאס) ייןוניקייה  .םיטירפ

 המופלא | סם | םס |

 א נע
 וו

 -כש לש לודג רפסמל קרופמ ,תיכרריה תכרעמב

 -פל עיגמ התאש דע קומע רופחל ךילעש ךכ ,תוב

 אוה תודוקפה ךרוע .תומייוסמ תורודצור

 אל הדלקה ירוציקב שמתשמ אוהו תונוכתב-לד

 הצירה ףוסב .םייביטיאוטניא אלו םילבוקמ

 .םיישארה םיטירפתל הרזח ךרועהמ טלפנ התא

 לכמ הנושה ריבחתה איה תירקיעה היעבה לבא

 אוה ירקיעה ןורתיה .5258 לש תרחא הסריג

 צירהל לכות .הרמוח יבאשמל תושירדב תועינצה

 -לפ ךל שי םא .60א סע ןשי 47 לע התוא

 תסריג תא הסנתש בטומ ,רתוי השידח המרופט

 .\וח5\60

 09/2 תסריג

 הרבע זאמו 1989-ב הנושארל הררחוש וז הסריג

 איה .05/2 2.0-ל המאתהו הקוחא ירופיש קר

 -יה תא תלצנמ הניאו תויביס 16 תנכות הראשנ

 081507 ) םימצעה תייתנהו תיפרגה תלוכ

 ,הדובעה תביבס לש | (ס1תאד סא

 תויעב רפסמב ונלקתנ ונחנא  .ו/סזאק!גס6 11

 -גל ונעתפוהו ןרציל תורכומ ויה אלש ,הנקתהב

 -מה תא לחתאל ךרוצ שי הנקתהה רחאלש תול

 םושיה תא טולקת 05/2-ש ידכ ,שדחמה בשח

 .שדחה

 המודה תודוקפ ללוחמב תשמתשמ 05/2  הסרוג

 דבלמ ,205 תסריגב םייקש הול

 05/-ל תוידוחי תונוכת תפסוה =
 [ם8 םש (=

 לע תואסריגל ריבחתה תמאתהו

 לוכי התא .תורחא תומרופטלפ

 ריבחתה ןולחל תודוקפ דילקהל

 -תה תכרעממ סתוא רוחבל וא

 -יגל המודב .תיכרריהה םיטירפ

 -וד תיתוכיא הקיפרג ,05 תסר

 ,ישילש-דצ רצומ לש בוליש תשר

 ראשת תרחא ,הז הרקמב תא,

 תוכיאב םיפרג םע

 יח התא סא לבא .תירוטסיה-הרפ

 םיכסהל ךילע 08/2 תביבסב

 .8285 לש וז הסריג םע םג תויחל

 הרר 2-0 == == .?טס!0ט0ה ]70 =--=--------------

 -יג תא אל 05/2 תחת ץירהל ונחלצה אל ונחנא

 .ו/ותטסואפ תסריג תא אלו תבחרומה 05 תסר

 /וסדועמ תסריג תנכה לע וישכע תדבוע 5

 -ובמ אזא תומרופטלפ לע ץוהתש ,הנכותה לש

 -סב ץירהל לכות תאזה הסריגה תא .6 תוסס

 -סב וא 800 לש 0ק76ח 06אוסק הדובעה תביב

 .(לבונמ קלח סויכ) ₪51. לש סמפדזאצ תביב

 םייולת .05/-ו ₪05 ינוכדיע ,הרבחה ירבדל

 -פה תא ךל שי םא ,סויכ .קושה תויוחתפתהב

 איה תפדעומ הריחבה ,ךכל השורדה המרופטל

 תוא תא םג ונקנעה הל ,5055 !סז ות

 ."םיכרועה תריחביי

 ןיא .ייהדובע סוסיי איה וז תיטסיטטס הנכות

 סייתודידי םייפרג םיקשממ לש תויטנגלאה הב

 -יבב רבודמשכ לבא ,תולעפתה - יררועמ תוחודו

 .םירחתמ הברה הל ןיא תיטסיטטס הדובע עוצ

 -מש ,הליגר - תואסריג יתשב תעצומ 5דגד\

 26 לכ לע ץירהל לכות התוא ,רלוד 695 הריח

 ,( ןאדמא6001.8פ) ייוברוטיי תסריגו - טעמכ

 -פל 386 בשחמל הקוקזה ,רלוד 795 הריחמש

 םא .יטמתמ רזע דבעמו ןורכז 4או8 םע ,תוח

 2 ךרעב) ןורכז 6א18-מ רתויל קקזנ ךלש סגדמה

 תסריגב רוחבל ךילע (המיגד תודוקנ ןוילימ

 ."וברוטייה

 תויביטימירפ תוביטנרטלא יתש עיצמ קשממה

 -רפ יולימ וא ןאולמב תודוקפ תדלקה :ידמל

 רחאל .םיטירפתב תוגצומה תודוקפב םירטמ

+ 205 ( 1 
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 המישמל המאתה

 םינותנ לוהינ

 תיסיסב הקיטסיטטס

 .תמדקתמ הקיטסיטטס

 ,ש =
 1993 ינוי לארשי 0



 ל ורכוש |
 בו /3\ 010/02 8710-8 8 זרפב 1.

1 
4 

 םיאשונ יפלא 6
 תוחתפתה םוחתב
 .ללחהו היגולונכטה

 ואידיוו יטרס ללוכ
 .תירבעב

 הקיסומ לש בוליש <
 היצמינא ,תונומת
 ידפולקיצנא עדיו
 .םיהדמ

 הנשה 'רצומכ רחבנ"
 12/92 " ב"הראב



 .וביבט .םלועב | הרוק

 תרזוע ללחב ?0///י3/
 רוקחל ,דומלל רעונו םידליל

 סלועב הרוקה תא תולגלו

 0 | םיקפוא סהינפב תחתופו

 / | | .םישדח

[ . 2 
 ו 0 2

 | 4 יי'ע הדימל
 |" , מ ל
 " 04א - תוננובתה
 / 3 4]29/1/7%3 תרועב

 ₪- רעונו םידלי ללחב |

 וטו 18 8 ז90ו510ז80 180600978 ס[
 וחופזחה(!סחה| 00810888 !\/(8001085 |חס, |

 דפחסְץ |5 8 ז519760|80 1808 5:

 דפחש 600 סוסה.

 .- ,% , - ,לכמ בושחה תא םידמול

 : תויהל הלוכי הדימלש

 עסמו תשגרמ האקתפרה

 םינוש תומלועב יפוסניא

 .ןיינע יאלמו

 4% , | [<ורוכו עו
 ו /\(ור/וכורו-ו זרה ור

 | 0- סו - -ב ךרוצ אלל הידמיטלו 1 הנושארל) \ |

 םסק לש עסמ

 ב ו

 היצמינא ,תונומת ,ואידיוו

 תיטסאטנפ הקיסומ ,הביהרמ

 .ירבע טסקט בולישב

 ינשל דחא אשונמ רובעל ןתינ

 לכב םלועב הרק המ תולגלו

 = ענ דציכ :ןוגכ הפוקת

 םיפחרמ דציכ זצראה רודכ

 ₪ | ךיא !ללחב םיטואנורטסא

 האמב תומחלמה ולהנתה

 ! יראה רודכ רצונ דציכ ! 19-ה

 ואידיוו ינוטרס בוללשב תאז לכוו

 א תולוקו הקיסומ םע סייתימא

 נה 8 " .םייתימא

 !וגינביי !!! תירביעב לכהו

 6 ,םויכ

 ₪ רעונ,םידלי

 רמו תועש תואמ
 זמ הרוצב סהיקפוא
 ןק5/92 תיטסטנפ הנכות

 ןילקיצנאיי וא=סוצסמו כ 06
 - הבוח רשא רצומ וניה ללחב

 ינידליל שוכרל הרוה לכ לע

 םירצומה גוסמ הז יי דש 4/92 6

 ו 6. לכ לע היהיש בייחש

 1992 אחס8 10/6010, חס. |
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 שקבמ טירפתהש םירטמרפה לכ תא תאלימש

 -יימ איהו תודוקפ דומל תצפוק תינכותה ,ךממ

 לש דיחיה ןורתיה .הנוכנה הדוקפה תא תרצ

 רהמ יד דמול התא ךכש ,אוה וז תמשוגמ השיג

 -וקב םייוסמ רסוח דבלמ .ריבחתה תא

 -לו דומילל תיסחי לק ריבחתה ,תויטנטסיסנ

 תונכותב הסונמש ימל דחוימב ,הליעי הלעפה

 .תויטסיטטס

 -יפק ידי לע ,תולקב ורקמ תוינכות רצייל רשפא

 ,רתוי זעונ התא םא .תודוקפה ךרועל הלק הצ

 תואלולהו ףועיסה תויצקנופב שמתשהל לכות

 -יא .הרוצב ליעפמ תויחנה טולקל תלוכיבו

 ורקמה תינכותמ תואיגש יופינ .תיביטקארטנ

 אל איה ןכש ,ידמל תעגיימ תוליעפ תויהל לוכי

 .ילרגטניא 58/0058 תללוכ

 תויונב תובר תורודצורפ .דחוימ הנבמ 51/77-ל

 -במ ןתוא (ג פע ₪1 85) ייףוריצ יצבק" תרוצב

 הרוצב .תללוכה תרגסמהמ דרפנב תינכותה תעצ

 -ורפ ,תאז השוע ןכא ןרצייהו ,ףיסוהל ןתינ וז

 -מה תצובק .טעמכ הלבגמ אלל תושדח תורודצ

 סילודומ תמרות וז הנכות לש הליעפה םישמתש

 -רו תוינכות לש הפלחהל םורפ תלהנמו םישדח

 סישמתשמל רוק ייתותפייה הנבמה .תונויע

 -מש שמתשמ עיתרהל לולע לבא ,י'םייתריצייי

 -פה ללש רואית .בטיה ייהזוראיי הנכות שפח

 תוחפ אל אלממ הנכותב תולולכה תורודצור

 .םיכרכ השולשמ

 אובי לבא ,ידמל הלק איה הרישי םינותנ תסנכה

 ,רזע תונכות תומייק .4501[ טמרופב קר ירשפא

 , 877 דגא5פתמא לשמל

 .א15-ו וצא יצבק לש הרמהל

 -פה לכ תא ללוכ סינותנה ךרוע

 -יכ ,שדחמ דודיקל תורודצור

 םירסח םינתשמ יוהיז ,רות

 -ישל לק אל אוה לבא ,דועו

 תלבגומ תיפרגה תלוכיה .שומ

 ,הכומנ הנחבאלו םידמימ ינשל

 היצזילאוזיוו תקפסמ הניאש

 תלוכי .םינותנה לש תקייודמ

 לש השיכר תשרוד רתוי הבוט

 08474168 | ,דחוימ לודומ

 .רלוד 195 ריחמב ,םסס

 לע הרחתמ אל 5118 לבא

 לע אלא ,יייפויה תכלמיי ראותה

 -בו "לכשה תכלמ"  ראותה

 .עיצהל המ הל שי וז הירוגטק
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 תרבח לש הקיטסיטטסה תליבח לש 6 הסריג

 הקיטסיטטס בלשל החילצמ א

 םידילק תציחלב .תיתונמוא הרוצב הקיפרגו

 ףרג קיפהל ,היסרגר עצבל לוכי התא םידדוב

 1993 נוי לארשי 6

 יטסיטטסה חייודה

 תנמ לע ,ךרועל רוזחלו (85120415) תויראש

 -ותה .אבה היסרגרה בלשל שדח הנתשמ רוציל

 ,תוכיא תרקב תורודצורפב ,הקיפרגב הקוח הנכ

 תורדס לש םיחותינב ,הבוגתה חטשמ לש םיפרג

 הנכותה דומילו תנקתה .םייוסינ ןונכיתבו ןמז

 ,רורב דועיתה .רתוי תולק תויהל תולוכי םניא

 עויסה .הריהמ תואצמתהל ךורעו בטיה ןגרואמ

 -ימל תואמגוד תורסחו ינוניב אוה הרזע יכסממ

 .םיטירפתה לש ןוכנ יול

 -וכי ,רלוד 995 הריחמ ,תיסיסבה 205 תסריג

 -מש ימ לבא ,םיעונצ 47 יבשחמ לע ץורל הל

 ףידעי תוחפל ןורכז 4א18 סע 486/386-ב דייוצ

 הלועפ םע ,51870847₪105 ת1/05 תסריג תא

 -נע םינותנ יפסוא לע לועפל תלוכי ,רתוי הריהמ

 יתש .הקיפרגב 81751854או ינפוג בולישו םייק

 ,תוספדמ לש רישע ןווגמב תוכמות תואסריגה

 ,₪5 תומאותו טפירקסטסופ תוספדמ ללוכ

 .1ק01, ימאות סיניוותו

 -ופה תללכהב הצולח התיה 65

 "תיביטקארטניא | םיגירח | תייחדיי  היצקנ

 הב (אדפאה6דוצמ סטדו פא תמנפסדוסא)

 ,הנתשמ היסרגרה ףרג ךיא תוארל לוכי התא

 -ית .םגדמה תודוקנמ תחא קחומ התא רשאכ

 -ית לש הזילנאו תירמונ הריזג ,יראניל תונכ

 קלח ןה ,(אטפדפס 8510א9) סיננוקמ םינונכ

 .הליבחב תולולכה תויטמתמה תורודצורפהמ

 -חב עצבל ןתינ שארמ תונכומ אלש תורודצורפ

 .םאקאם5510א \צזאפסש ארקנה םיבושיח ןול

 -ונ םע טירפת תודוקפ בלשל לכות הז ןולחב

 םינותנ לע ןליעפהלו דילקמ התאש תואחס

 .תויטרדנטס תורודצורפב וקפוהש

 60תת: 0.8 פפו 1.2 ב
 ןיסווה5 פו זפ: 6

 םינותנ לוהינ

 .תמדקתמ הקיטסיטטס
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 -לש ,הנימב תדחוימ ךרדב תלעופ סקיפרגטאטס

 .תובכרומ תומישמ עוציב לע דואמ לקהל הלוכ

 םיצבק רפסמ ךותמ סינותנ ףולשל ידכ ,לשמל

 התא .דחא \בוקל סדוחיאב ליחתהל ךירצ ךניא

 םינתשמה תא ןמסמו \בוקל ץבוקמ רבוע טושפ

 תינכות לש הנכה ,תאז תמועל .ךתוא סיניינעמה

 אל הנכותה ןכש ,רתויב תלברוסמ איה ורקמ

 -עש ןושארה ורקמה .ימינפ ורקמ ךרוע תללוכ

 -יס לש הדיכלל אוה ,םיצילממ ונא ,ןיכהל ךיל

 ןקתל לכותש ךכ ,תודוקפ לש הדלקה תוד

 סינותנה תכירע סג .בוש הב שמתשהל וא התוא

 ,לשמל ,רופיש רובעל הלוכ: הטילקה בלשב

 תורוש טלקה תרדיסל סינכהל רשפא יא םויכ

 דילקהל ךירצו (1א5587 1.]אש) תועטב וטמשנש

 .האלהו תועטה תדוקנמ םינותנה לכ תא שדחמ

 ,יללכ שומישל תויטסיטטסה תונכותה לכב ומכ

 ומכ ,תורודצורפ המכ הרסח סקיפרגטאטס םג

 -המ קלחו ,תיטסיגול היסרגרו א/גאסצ\

 -ואה לכ תא תוקפסמ אל תומייקה תורודצורפ

 -ית תפש תללוכ אל הנכותה .תויוצרה תויצפ

 471, תפש םע הבלשל רשפא לבא ,תידועי תונכ

 בושיח לכ עצבל ךכו (ןרצי ותוא לש) לוט

 בותכל לוכי התא .תעד לע תולעהל לוכי התאש

 תוינוציח 871, תורודצורפכ ךלש תופסותה תא

 -שמ הברהל .סקיפרגטאטס ךותמ ןליעפהלו

 -ייוסמ תומדקתמ תורודצורפב ךסחה ,םישמת

 בולישהו לעו הלעפהה תולק לע ביעי אל ,תומ

 אבש יפכ ,הקיפרגו הקיטסיטטס לש ןייוצמה

 .וז הנכותב יוטיב ידיל

 פז ו-5

 תיבמ הקיטסיטטסה תנכות לש 3.1 הסריג

 תגוהנ ,ףקיה תבחר הליבח איה 5180

 איה .תנייוצמ הקיפרגב תדייוצמו םיטירפת

 אל תויצמרופסנרט תלעפהב דחוימב הקזח

 תסריג .תונטק םינותנ תוכרעמ לע תוכבוסמ

 הרומא ,םיפסונ םייפרג םירופיש םע ,אוש 5

 -יא הלעפהל תדעוימ הליבחה .בורקב עיפוהל

 -המ לדומ רחוב התא ,לשמל ,תיביטקארטנ

 הגיצמו ותוא תבשחמ 57/1157164-ו םיטירפת

 תא תוארל רחוב התא וכותמ ,ךשמה טירפת

 .הקיטסונגאידה תא וא תואצותה

 -נה תוטמרופמ תואלבטב תוגצומ תואצותה

 סיפדהל לוכי התא סתוא ,י'הלילג יפדיי תוארק

 השלוחה .ףרגל ךופהל וא ,קסיד לע רומשל וא

 -קב הלילג יפד סיפדהל רשפא יאש ךכב איה

 סימונצה הרזעה יכסמ .ףד רחא ףד אלא ,הצוב

 .תיביטקארטניאה תואצמתהה לע םיליקמ אל

 -שב םיפרג ללוכ ,הנחבא יחבושמ םה םיפרגה

 .המודכו תומרגוטסיה ,םידמימ העבראו השול

 -ישה .יטסונגאיד ףרג תורציימ תורודצורפה לכ
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 םינותנ לוהינ

 קיפ

 תיסיסב הקיטסיטטס
-. 

 תמדקתמ הקיטסיטטס
 החיה חה דיה

 תודוקנמ אוה הקיפרגו הקיטסיטטס ןיב בול

 -מב את לע הציחל ,לשמל .וז הנכות לש קזוחה

 -ותה לש רוזיפ ףרג תחתופ היצלרוק תצירט

 -של וא סיפדהל ,ךורעל לוכי התא ותוא ,תואצ

 תטלוב תורודצורפה ןיב .קסידה לע רומ

 לפטל תלגוסמה ,א0ְ/ 4 //גאסצ א הקזוחב

 סיריהמה עוציבה ינמז .דואמ םילודג םיכרעמב

 .ןויצל םייואר

 -המ קלח ,לשמל .תוטלוב תושלוח המכ ונאצמ

 -ייק .קסידה לע הרימשל תונתינ אל תורודצורפ

 םירסח סינותנ לש דחא גוסב קר הכימת תמ

 הווצא ימושיל תונכיתה תפש ,(םימלש לולקיש)

 -הו תויסיסב תולועפב קר תכמות (54108)

 .יתטיש אוה תויצמרופסנרטה תפש לש דועית

 300 דע :םילודומ ינשב השענ םינותנב לופיטה

 דעו סגד אוגא\0מאו!םאד לודומב םינתשמ

 וו לודומב םינתשמ 0

 -בק לע קר תולעופ תויצקנופה בור .א/הא

 רקיעב שמשמ ינשה גוסהו ןושארה גוסהמ םיצ

 -בק לש רבעמה .םילודג םינותנ ידסמ תרימשל

 -ומ הרוצב לעופ וניא תוכרעמה יתש ןיב םיצ

 יפל םינתשמ לש רודיסה ללגב רקיעב ,תמלש

 לבא ףקיה בחר אוה דועיתה .םיירמונ םייוניכ

 סיטרופמ אל ,תואמגוד תוהסח .הנבהל השק

 .קוידמ קוחר סקדניאהו תויצקנופ לש תולובג

 הרזומ תבורעת איהש םשוה הריאשמ הנכותה

 ךרוצב אטבתמ ללכ ךרדב ןשיה .שדחו ןשי לש

 לש תוירמונ תורדסב רבד לכ טעמכ ריתכהל

 (0848407885) םיוותב הכימת אלל ,םימלש

 1993 ינו: לארשי 6

 םינותנ םע דובעל םיצלאנ םישמתשמה .ללמ וא

 הרוצב אלו תינכותה לש ימינפה הגצהה טטמרופב

 לע דואמ השקמה רבד ,תוארל םיפידעמ םהש

 .תיביטקארטניא הדובע

 51/7187104 לש רורחיש-םדק תסריג וניאר

 ויהי םיירקיעה םירופישה .וץות60%5 תביבסל

 לש הגצהה תלוכיו .תיפרגה הכירעה תלוכיב

 תופסותה .תינמז-וב ךסמ לע ייהלילג יפדיי רפסמ

 םג לבא ,תוטעמ ןה תויטסיטטסה תויצקנופל

 לש תופסונה תולוכיה רובע םיעוציבב םלשת אל

 .וז הסריג

05 | תואסריגב | הנימזה | ,וז | הנכות
 

 סע ןפוד תאצוי המצוע תבלשמ ,ו/זאססו/8-ו

 תחאב תואגתהל הלוכי איה .תועיתפמ תושלוה

 -הו שיש תובוטה הקיפרגה | תוכרעממ

 תסריג .אילפהל םיליעיו םיקייודמ םימתירוגלא

 ןורכז 2א18 ,םיעונצ םיבאשמל תקקזנ ו/ות6סו5

 .קסיד חפ) טייבהגמ 8-ו (םיצלמומ 4א/8) ישאר

 קסיד חפנו ןורכז 640א-ב תקפתסמ 005 תסריג

 - טלחהב ריבס הלש ריחמה וליפא .8/7.5% לש

 .הסריג לכל רלוד 5

 ךילעו םינתשמ 265-ל תלבגומ 551.1 לבא

 לש הריציל סוקמ תונפל ידכ הנתשמ לע רתוול

 -תמ סניאש תונורסח .ךירצ התאש תרתוכ לכ

 הנימאמ הרבחה .תמכחותמ הכ הנכותל סימיא

 תיטסיטטס הנבהב ינויח קלח איה הקיפרג יכ

 רתוי קפסמה ,יפרגה לודומב סיאור תאז תאו

 תסריג .קושב תרחא הנכות לכמ תלוכי

 -יא  תיפרג תלוכ: םג תקפסמ | \/ותשסשצ

 בותיכ ,רבכעה תרזעב הלעפה ,תיביטקארטנ

 .דועו םיפרגה לע רישי ואצ5תאצ6

 -שר הקיחמ ינפמ םינותנה לע הנגמ םג הנכותה

 ידי לע םינותנה ץבוק תא הנשמ התא םא .תינל

 תחת ורמושל לוכי ךניא - ןוימו שדחמ דודיק

 בוק חותפל ךתוא החירכמ הנכותה .ןשיה םשה

 ןדבוא אלל טרחתהל לכותש ידכ ,שדח םשב

 לש יניצר ייחופיני' ןבומכ איה האצותה .םינותנ

 תיללכה השיגה .הדובעה הקוקו ול קסידה חפנ

 -אה לש אלמ טוריפ םע ,תימדקא דואמ איה

 םיפסות םימייק .דועיתה תורפסב םימתירוגל

 -ומ ידי לע ובתכנש ,תמדקתמ הקיטסיטטסל

 .205 תסריגל קר לבא ,םש יעודי םיחמ

 שמתשהל ךרוצ ןיא ,תונכית בהוא אלש ימל

 תושעל ול ןתינו הדלקהב תודוקפה תיצפואב

 שמתשהל םילוכ* םירחא .םיטירפתהמ לכה

 -טס יכרצל םאתוהש 84516 לש טקלאידב

 -יסב שמתשהל הטונ תאזה הפשה .םיאקיטסיט

 ידכ ,תוטושפ םילימב םוקמב ,םידחוימ םינמ

 ךכמ האצותכ .סינותנ יגוסו םירוטרפוא ראתל

 ד 0

 שי

 ה טסט טסה הודה 0

 פז 5
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 ,וז הפשב הבתכנש תינכות ןיבהל דואמ השק

 -והו טוריפ רסחה דועיתה לשב הפירחמה היעב

 לע לבקמ התאש תומותסה האיגשה תועד

 -יתב הסונמ אוה דעיה להקש הארנכ .ךסמה

 -יגמ תלעותה תא קיפהל לגוסמו 84516 תונכ

 .ויכרצל דחוימב המאתוהש ,וז הסר

 ךרוע ןיא .ידמל םיעיתפמ םירחאה תונורסחה

 \בוקה תא אצייל ךירצ התאו ומשל יואר תוחוד

 וניכהל ידכ ,(4501[ טמרופב) םילילמת דבעמל

 דנה גוס תא תונשל תלגוסמ אל הנכותה .הגצהל

 יוקינ בלשב ליגר ךילהת - םינתשמ לש םינות

 -מל םיאירק תומש תתל רשפא יא .םינותנה

 לש תורתוכה תא סיפדהל רשפא יאו סינתש

 -מב קפוהש חייוד לש האירק .םינותנה תוצובק

 .דחוימב השק ליגרתל ךפוה הלא תולבג

 קר םייתועמשמ םה ונינמש תונורסחה לבא

 .תולודג םינותנ תוצובקב לפטמ התא רשאכ

 הדבעמה 55147 לש יעבטה היחמה םוחתב

 הקיפרגה לע םיביעמ םניא סה ,רקחתמה ןוכמו

 ריחמהו םיחבושמה םימתירוגלאה ,הלועמה

 דחוימב ,הליבחה תא םישוע סה דחיב .םסוקה

 -וחה לש תפדעומ הריחבל ,ו/ותוסש5 תסריג תא

 ."םיכרועה תריתבייל םגו רק

 (162 ימעב תונוכת תאוושה תואלבט ךשמה)

 55 אפ (םעפקמ טוב

 הההב ו
 +1 הצנע עס (כצ גנדעס אצצ תגדגצזד

 \ /\ שב דמ .דנ



 ההובג תוכיאב םירצומ שפחמ התאשכ |

 | הנופ התא

1 

 רתאל רתאמ תולקב הרבעהל ןתינ
 ו | 4 = 0

 ידוס עדימ תנסכאל ףילש קסיד

 ה 5
 \צואססו\5 -ל םיציאמ ללוכ 248/ז םייפרג םיסיטרכ 8 :הרטמ לכל םיפילש םיחישק םיקסיד 8

 ₪58 1061 805 יכמות םא תוחול 105 \/ם, 88\/ו8 , 448
 .םיירוקמ םייאקירמא םירצומ 8 .יוביג פייטמ רתוי ריהמ 8

 ,ןנוכל תוירחא םייתנש ,הנקתהל חונ ,ןימא ,דיינ
 אץ-דחסאוס תודלקמ .ףלשנה קסידל תוירחא תונש שמח

 . דזאסאם3|| ללוכ תורוצת רחבמ 8
 .תוציחל ןוילמ 30-מ רתוי חטבומ םייח ךרוא 8 0
 גש

 אול 7 7 | ד
 קטינלאב םישכור םלועב רתויב רכמנה דיינה בשחמה תא 8

 .תורחת אלל םיריחמב םימגד רחבמ 8 |
 דס 5018 יבשחמל תורש ןתמב רתויב ברה ןויסנה קטינלאל 8

 וו א
 .םימיהדמ ריחמ/עוציב סחי - 0ו5א \חחצ - רקב 8
 .םימדקתמ םיתרשב הכימתל 5!5 יסיטרכ רחבמ 8
 .ם!5 םא תוחול 8

 תרצותמ םיחשקומ םיבשחמ רחבמ ןכ ומכ

 6560 575, 010, טד סדק

2 | 4 

 03-5757568 .סקפ (יוק-בר) 03-5757539 .לט ,ןג-תמר ,1 ש"עת

| 

 " א( מששת

 ןרוא



4 

 ו
 וו
 תר
 5ןחטזו 0

 ו

 .; םיחלצומ תונויליג
 םויכ םהניב םירחתמ םסינרדומה תונוילג

 -ות ,בתכ יגוס ,םיפרג ,תונוכת ללש לע

 סייק סודה תואסרג ןיב .דועו רזע תוינכ |

 םילכב יונישל רבעמ ,יתעדלש דחא רצומ

 -מה תא םג תונשל בר ףמאמ וב עקשוה ,ביבסמ

 -יגה 3.4/3.1+ הסריג סוטולל יתנוכ .ימינפה עונ

 רמאמ תרגסמב .סוטול לש תידמימ תלתה הסר

 הרקמ לכבו ,םיאשונ תרדס לע רובעל יתרחב הז

 .הז אשונל הנכותה תוסחיתה ןפוא תא תוארהל

 ,וז הסריג לע ףיקמ רפס רואל יתאצוה הנורחאל

 השיגה המכ דע שדחמ םעפ לכ תוארל יתעתפוהו

 שמתשמה תושרל הדימעמו הרפתשה סוטול לש

 -שמ יכ יתדמל חטשב יתורכהמ .יניצרו קזח ילכ

 ,הנכותה תויורשפאל םיעדומ אל 3.4/3.1+ ישמת

 .הז ילכ דבלב תיקלח םילצנמו

 םילכה תובישחמ טיעמהל יתנווכב ןיא - הרהבה

 רצומ לש תינשדח הסיפת תוארהל אלא םירחאה

 לומ האוושה הז רמאמב ןיא ןכ ומכ .יעוצקמ

 .\צנאפסוא5-ה תרודהמב תונוילגה תונוכת

 .םסוד שקמ= 2 שקמ תרזעב את תכירע

 ןתינ ןוילג לכב .את ךורעל רשפאמ עודיכ הז שקמ

 ,לוגשה קלחה לש השקה יייע החסונה תא ןקתל

 ,רחא את לע עיבצהלו תשגל םיצוה םא סלוא

 זא קרו הכירעה תרוש ףוסב םקמתהל סיבייח

 -ייתה 3.4/3.1+ -ב .םייוסמה אתה לע עיבצהל

 - החסונ תכירע תעב תנתינ םירחא םיאתל תוסח

 .החסונב סוקמ לכב

 :האבה הלבטב שמתשמ ךניה

 כ ן5
 לקשמ החנה םולשתל
20 28 

45 
33 
41 
 61 = 90 כ 277

 ,+42-62 : ליינה החסונה הבתכנ םולשתה בושיחל

 -ילתה הרסח ,האלמ הניא החסונה יכ תוארל ןתינ

 תויהל הכירצ האלמה החסונה .לקשמה לא תוסח

2+ 

 םקמתנו (62 שקמ) את תכירע בצמל סנכנ :ןורתפ

 שי תרחא הסריג לכב ,(סונימ) יי-י' ה שקמ גייע

 3.4/3.1+ סוטולב סלוא *82 תפסותה תא בותכל

 .82 אתל עונלו (לופכ) * בותכל ןתינ

 שקמ 3 שקמ - תומשל הנכותה תוסחייתה

 אאא

 .0070 שקמ - 5 שקמ עויסב (א

 תבותכ לא ונתוא איבהל שמשמ עודיכ ₪5 שקמ

 חתותפל ןתינ 3.4/3.1+ הסריג סוטולב .תמייוסמ

 יפד 256 דע בוק לכלו ליבקמב םיצבק רפסמ

 1גא , תומשב םיצבק 4 ונחתפ יכ חיננ .הדובע

 -ינפ הדובע יפד 5 בוק לכלו ,תפפ , אוג , גס

 םיצורו םייוסמ ץבוקב םיאצמנ ונא רשאכ .םיימ

 ,ם5 שקמ לע הליחת שיקנ ,רחא ץבוק לא רובעל

42*2 :4:02 

8 \./ \/ 

 1 םרגל תולע
25 2 

5 3 

29 4 

5 5 

04 6 

 ןח

 ,תשקובמה תבותכה תא שיקהל שקבתנ רשאכו

 סיחותפה םיצבקה תמישר תא ונל ןתי ₪3 שקמ

 אמגודל .תולקב רובעל לכונש ךכ (יחכונה טעמל)

 .158-ל רובעל סיצורו 88 ץבוקב םיאצמנ ונא

 :הלאשה תעפוהל סורגי 655 שקמ

 ₪3 לע השקהב תאמה ג 55 0 0:

 תאדמהמ /ככ8מ55 70 60070 :לבקנ

 <<] הא. א3>> <<[דנמ וש א 3>> << קא 3>>

 .םאזמא ןבומכ שקהו 58 הלימה תא ןמס

 -וקב םייוסמ ףד לא רובעל ךנוצרב םא בגא ךרד

 הבושתכו 55 שיקהל ןתינ כ לשמל יחכונה ץב

 וא ₪ :שיקהל רובעל הילא תבותכה לע הלאשל

 <בוקב) פ :ףדב 65 את ,כ:65 תבותכה תפסותב

 .(יחכונה

 -תל תומש רפסמ םירידגמ ונייה ןוילגבו הדימב

 (סחמךמ /24א05 אגא[מ הלועפה יייע) םימוח

 ומכ) תלבקתמ התיה ₪3 כייחאו 655 תשקהב

 ךכ םימוחתה תומש תמישר םסג (תואסריגה ראשב

 .ומש פייע רדגומ םוחת לכל רובעל ןתינש

 (160 ימעב ךשמה)
| 10 

 1993 ינוי לארשי 6
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 (וגניב) אא 2 רפסמ עיפומ העדומ לכ תיתחתב
 סהירצומ לע םימסרפמהמ ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב סא
 סאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה
 םסרפמהו רואל תאצוה עדילאל חלש ,וז היולג יבג לע
 .עדימה תא ךל קפסי

 61091 ביבא-לת 9237.ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 יונמ 'סמ החפטמ םש = ה

 ו
 תבותכ

 == קה
 ןופלט

 (וגניב) א% 2 רפסמ עיפומ העדומ לכ תיתחתב
 םהירצומ לע םימסרפמהמ ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב סא
 םאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב סיעיפומה
 ססרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג יבג לע

 .עדימה תא ךל קפסי

 61091 ביבא-לת 9237.ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 יונמ 'סמ החפטמ םש

77-77-7777 
 תנותכ

 ןופלט

 (וגניב) אא 2 רפסמ עיפומ העדומ לכ תיתחתב

 םהירצומ לע םימסרפמהמ ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב םא

 םאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב סיעיפומה

 םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג יבג לע

 .עדימה תא ךל קפסי

 1993 ינוי 8 ןויליג

 61091 ביבא-לת 9237.ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 יונמ יסמ התנטמ םטש

 תבותכ

 ןופלט

 (תועדומה זבג לעש םירפסמה י"פע ןמס .סימסרפמהמ ףסט דימל) )32/0*%!7 2)שמ כ

 רטריבר ב שבב ב ו
 מ

 זר יב ב אב ב ב
 רי

 רב ב ב ל ]מ
 אה יי

 ו ב דב ב ה | ה כ
 יי ון ריי המדף [5] כ [גגמ [55 ג ב5 [3]
 5 מ כף ככה ה [55 = 55 [י] 55 155 מ 55

 5 5 5 יא 65 [55 [5י] ו5מ 5 [5%] 55 ב55 55 5
 ]מ ]ומ [55] [5* טל ל

 יי יי רפה 55 וי 55 ופה 55 55 55 ]5 פמ [י] 5

 (תועדומה יבג לעש םירפסמה ייפע ןמס .םימסרפמהמ ףפונ עדימל %71*12333/0ק בושמ 2

 רב שר שר ב רב יב יב יב ]5 ]
 ה יי מ ו  םי] ]
 פר 5 5 ב 5 ב ]5 ]
 אה | ב זאב יי ב  י] ]
 כ אך א אב זך = ב יי ב יב מ ]  םי] ]

 ו ] ]  [גפ] [גפ] יי ]
 5 בפה 558[ [ג] כג [גה] [ה] 5[ 5 יי ] 5 9
 [רוה] רט[ [רדב] [ב5ה] [גל] [רנפ] מפ [6] [35] [555] [] [5י]
 5 דפ 55[ [ג [35] [5] [רימ] [5] [35 [55] [גי] 35 5
 5 5 5 ג [ג5] [5 [גפ7] [58 [358] [260] 36 [ג9] [5] []

 ]0 ]גלי כ [רלג] [רלמ] טי [בלפ] [כ5] [גזל] גף [םל5] ו
 ]5[ בי 5 [] רפי 55[ [55] גי ]5

 (תועדומה יבג לעש םירפסמה ייפע ןמס .סימסרגמהמ ףפונ דיפל) 13*ב/0%%ק ב)שמ 2

 ריר יב אב ב ב ב ב ו יב 7
 ה ב ב י] י] ף]

 ה א 5 ב 5 יי
 ה | 7 י] ]
 5 אר ₪ אר זך ג ן] ג ] א ז]
 ה ל ל יב יי יי יי יי יי ז]
 יי ]ו
 0[ ] ג [3] [35] [ג] [יגד] הג 8[ [] [גל] [ג] [5] |

 01 [גונ] [רלב] [ר] [רנב] [במא] [רטל] הגמ[ [כ6] [554] [גכ] [יב] 5
 5 בכל] במ [5 [5] [55] 55 [ר5] 5 [5] 155 יי 5 5
 [5] ןופמ] 5 [5 ב58 [35ה] [פמ] [355] 55 [58 55 35 [5] 5

 ג ו [מ] בה [גלפ] [פ5ה [ול] [ג5ף] [ילי] []
 | ]59 ג 5 [גפד] מ 5

 ב[ ג ] ב [נפמ] מ[ [ג9] [גפ ] [ג0] [5] []



 דיקפת

 לעבמ להנמ / לייכנמ 1
 תוליעפ / הקלחמ להנמ 1

 הצובק / תווצ שאר 1
 רחא 3
 תוליעפ טוחת
 עדימ תוכרעמ 4
 סימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ 3
 א"כו תיצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה 3
 הארוהו רקחמ 1
 תוינקו שכר ב
 םויכ שומישב תרמוח

 קס / אז / אז בשחמ כ
 486 / 386 בשחמ 3
 .תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 וא תימוקמ תשרל רוביח 1
 תבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש ב
 יפקיה דויצ תפטוה 3
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 וא תימוקמ תשרל תורבחתה 1

 דיקפת
 לעפמ להנמ / ל"כנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ 1
 הצובק / תווצ שאר 3
 רחא ב
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ 2
 סימושי תונכית ב
 הרמוח חותיפ 1
 א"כו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ 3
 הרוטקטיכראו הטדנה 3
 הארוהו רקחמ 1
 תוינקו שכר 1
 סויכ שומישב הרמוח

 קס / ד / אד בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ 4
 תתרבחמ / אשינ בשחמ 1
 (/\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 תבורקה הנשל השיכר תוינכות

 שדח רודל בשחמה רופיש 3
 יפקיה דויצ תפסוה ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \/\א תימוקמ תשרל תורבחתה 3

 דיקפת
 לעפמ להנמ / לייכנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ ב
 הצובק / תווצ שאר 1
 רחא 3
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ 1
 םימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ 1
 א"כו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה ב
 הארוהו רקחמ ב
 תוינקו שכר ב
 סויכ שומישב הרמוח

 קס / אז / אד בשחמ 3
 486 / 386 בשחמ 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 1/\א תימוקמ תשרל רוביח 3
 תבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש 2
 יפקיח דויצ תפסוה 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1

 1/\א תימוקמ תשרל תורבחתה

 סימושי / תוניינעתה יאשונ תרמוח / תוניינעתה יאשונ
 םילילמת דוביע 3 םיינחלוש םיבשחמ 3
 טיינורטקלא תונוילג 3 םיאשינ םיבשחמ 3
 סינותנ ידסמ 3 םיפייטו סיקסיד 3
 היצמינאו הקיפרג ב םיכסמ / הגוצת תוכרעמ 1
 הסדנהו םייבית 1 תרושקתו סימדומ 3
 סיטקייורפ לוהינ 1 תוימוקמ תותשר 2
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ 3 קספ-לא תוכרעמ 3
 תינחלוש רואל האצוה 1 תוספדמ 3
 טישמתשמ - תרושקת 3 םיטוטרש יניוות 1
 לוהינ - תרושקת (כ םייטפוא םיקרוס 3
 .תונוכשח תלהנה 1 וופר לוק יסיטרכ 3
 קווש / תוריכמ לוהינ 1 דו הידמיטלומ 3
 ואלמ / שכר לוהינ 1 רחא כ
 םישמתשמ תוצובקו 885 3 רחא כ
 רחא ב הנכות / תוניינעתה יאשונ

 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ הלעפה תוכרעמ 1
 לארשיב סיבשחמ קוויש 3 טדווודופפ רזע תונכות 1
 תוילארשי תורבח יעוציב 3 בשחמ תש 2
 ב"חרא / םלועב םיבשחמ חותיפ תוביבס כ
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא ב

 תוימלוע תורבח יעוציב 3
 רחא ב

 רחא ב

 םימושי / תוניינעתה יאשונ תרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םילילמת דוביע 4 םיינחלוש םיבשחמ 3
 םיינורטקלא תונוילג 1 םיאשינ םיבשחמ 2
 סינותנ ידסמ 3 םיפייטו םיקסיד ב

 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ 1
 תרושקתו סימדומ (ב
 תוימוקמ תותשר 3
 קספ-לא תוכרעמ ₪3
 תוספדמ (1
 םיטוטרש יניוות 3
 םייטפוא םיקרוס (ב
 אווסו-ו לוק יסיטרכ ב

 היצמינאו הקיפרג 1
 הטדנהו סיבית 3
 סיטקייורפ לוהינ 1
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (ב
 תינחלוש רואל האצוה 3
 םישמתשמ - תרושקת 3
 לוהינ - תרושקת 3
 תונובשח תלהנה 3

 קוויש / תוריכמ לוהינ ב ד\-ו הידמיטלומ 1
 יאלמ / שכר לוהינ רחא 3
 םישמתשמ תוצוכקו 885 3 רחא ב
 רחא 3 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ הלעפה תוכרעמ (ב
 לארשיב םיבשחמ קוויש 3 טדווודופ5 רזע תונכות 1
 תוילארשי תורבח יעוציב 3 בשחמ תטש כ
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא ב

 בייהרא / סלועב םיבשחמ
 תוימלוע תורבח יעוציב 3
 רחא ב
 רחא 3

 סימושי / תוניינעתה יאשונ תרמוח / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע ב טוינחלוש םיבשחמ 1
 סיינורטקלא תונוילג 3 םיאשינ םיבשחמ (כ
 סינותנ ידסמ (3 סיפייטו םיקסיד ב
 היצמינאו חקיפרג 3 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ (1

 הסדנהו סיבית 1 תרושקתו סימדומ
 םיטקייורפ לוחינ ₪1 תוימוקמ תותשר ם

 הקיטסיטטס / חקיטמתמ קספ-לא תוכרעמ כ
 תינחלוש רואל האצות 1 תוספדמ ב
 םישמתשמ - תרושקת 1 םיטוטרש יניוות 3
 לוהינ - תרושקת (ב סייטפוא םיקרוס 1
 תונובשח תלהנה 1 ווס+ו לוק יסיטרכ (ב

 קוויש / תוריכמ לוהינ ב דצ-ו הידמיטלומ
 יאלמ / שכר לוהינ ב רחא ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 1 רחא ב
 רחא (ב תנכות / תוניינעתה יאשונ

 םיירחסמ / תוניינעתת יאשונ הלעפה תוכרעמ ב
 לארשיב סיבשחמ קוויש 1 טדושודופפ רוע תונכות ב
 תוילארשי תורבח יעוציב 3 בשחמ תופש 3
 ב"הרא / םלועב םיבשחמ 1 חותיפ תוביבס ב

 תוימלוע תורבח יעוציב 1 .תרושקת תוביבס
 רחא ב תיתוכאלמ הניב 1
 רחא ב רחא 1

 יהי" = ידה" ה - -

 וטרפ ינימ (3 = ילעפמ יונימ 3

 ןונלט הקלחמ לענמ

 םירופישל תועצהו תורעה

 וטרפ יוימ (1 | ילעפמ יונימ 3

 ןופלס הקלחמ לענמ

 סירופישל תועצהו תורעה

 וטרפ יונימ 2 | ילעפמ יונימ (ב

 ןופלס כ תקלחמו או ריר ירח 8

 םירופישל תועצהו תורעה

₪ ------ 
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 .םילילמתה ידבעמ םוחתב רבד הוק
 ץופנה םילילמתה דבעמ ,ושסחסמפהשסז
 "ב םישמתשמ ןוילימ 12-מ רתוי - םלועב
 .לארשיב תחנ - תופש 33'ו תונידמ 0
 ,תורחת אלל תונוכת לש בוליש .תירבעב
 חונ ריחמו הדובעב תילמיסקמ תויחונ
 רכמ"ברל ש/סהסמשח=שסז תא וכפה
 :ונלצא םג וישכעו ,ולוכ םלועב
 .תירבעב האלמ הדובע - הכלהכ רויג ₪
 .תירבעב םיטירפתו הרזע יכסמ ללוכ
 - תולובג ילב .תולבגמ ילב ₪
 וא הנכות תושירד ןיא ש/סהסטפת=80ד-ל
 לכ םיאתמ ותלעפהל .תודחוימ הרמוח
 ןיאו .ךסמ לכ םע (אד ללוכ ,ןכ) 0ס בשחמ
 ...תודחוימ הלעפה תוכרעמל השירד
 /0חסק6מ60ז"ל - היגמ םע עיגמ ₪
 תנכות םגו תירבעב תימינפ ההגה תנכות
 .טרדנטסכ .תילגנאב ןולימו ההגה

 ה2ן6א 5צ5ז5א5 זס

 רול קה ר\
 כ

 ןר

 םילילמת דוביעב םילובלבל יד

 .תחנ שדחה ש/סחססםמ=ם6ך

 .תירבעב

 אוה /סחספ6ה=50ד - דיתעה לא ןולה ₪
 םידיחא םינותנה יצבק .יתכרעמ-בר דבעמ
 059, טאוא ,תונולח ,(005) 90 תואסריגל
 הלעפה תכרעמ לכב .שוטניקמ וליפאו
 .םימייק םיצבקב שמתשהל לכות תידיתע
 תרושקת תותשרב רבודמש לככ םגו
 םיגוסה לכמ תוימוקמ
 אוה ועסהסמפמ*םסז - םיימינפ םינפוג ₪
 :תיסור-תילגנא"תירבע ינושליבר דבעמ
 - הקפההו .דועו דועו"תינמרג"תיתפרצ
 ...תספדמ לכב
 תונכותה תיברמ - ותיא םירבדמ םלוכו ₪
 קשמימ לש םויקל תוגאוד תוימושייה
 ןניא יכ) ע/סחססשת>םסז םע ןרושיקל
 ינוילימ תורשעמ םלעתהל תולוכי
 תא תנתונ תספדמ לכו (...םישמתשמ
 /0הסס5ממש0ד-ל םומיסקמה

 ,,דוריכ תוכרעזמ ץתנוא
 ינזש (ני'וצומ זוריכמ
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 תויפארג תונוכת - הקיפרגב םגו ₪
 ןהו טסקטב לופיטה ןפואב ןה .תומדקתמ
 טסקטו הקיפרג בוליש תורשפאב
 לוכי התא הספדהה ינפל - ושפושץצס ₪
 אלל ,בר קוידב ןמסמה האריי דציכ תוארל
 תגשה ןותו הנכותה תלעפהב םיבוכיע
 הספדה ןמזו ריינב רכינ ןוכסיח
 ללוכ שעסמסקשהשסד - םיללוחמ =
 ,תואלבט רוצייו ןוימל םיבר םיללוחמ
 םיסקדניא ,תואוושמ ,בושיח תונוילג
 תוחונ תויורשפא - םינוכדעו םיגוזימ ₪
 םיצבק ןיב ימניד ןוכדע ,םיצבק גוזימל
 לש תומדקתמ תונוכת ,ףסונבו .דועו
 תונויליג - תורחא תונכות םע תוירושיק
 .תויפארג תונכותו םידסמ ,םיינורטקלא
 תורשפא - םינטפשמל דחוימ =
 ךמסמ לומ הטויט) םיכמסמ תאוושהל
 אוה ש/סהסס6מ*ם0ד םתס אל .(ןקותמ
 ..ןידייכרוע ידרשמב טיהל

 ילילמתה ידבעמ םוחתב רבד הרק
 ש 33-ב תונידמ 130-ב םישמתשמ

 וו ,תורחת אלל תונוכת לש בוליש

 ולוכ םלועב רכמ-ברל ו

 6( םע ,וישכע לארשיב התכ םילוע

 רזע יכסמ ללוכ ,תירבעב האלמ הדובע - הכלהכ רויג

 תימינפ ההגה תנכות ו/סז66ז1661-ל - היגמ םע עיגמ
 יתכרעמ-בר דבעמ אוה ש/ז606766( - דיתעה לא ןולח
 ב שמתשהל לכות רחבת הב תידיתע הלעפה תכרעמ

 יבמב הכימת םע עיגמ \/ז067661 - םיימינפ םינפוג
 יל תספדמ לכ "חירכי" אוהו .המיהדמ הספדה תוכיא
 רבע ינושל-בר דבעמ אוה /סז626ז6661 - תופשב ןואג

 זמ"עב תוכרעמ קטזא

 םיאנת - םילודגל םידחוימ םיאנת =
 יליעפמל םידחוימ םיריחמו
 ילעבלו תימוקמ תשרב יי/סהסמשהתםסד
 םילילמת דוביע תונחת לש לודג רפסמ
 זחשקתה - םיטרפל

 רמאנ םא רקשנ - עיקקשהל יאדכ ₪
 ךות ו/סחסס6חםסד-ב טולשל ולכותש
 תיאזכ העקשוהש הקד לכ לבא .העש
 .ויתונוכת תא לצנל ודמלת םא ,רתויב
 םיקוושמ ,הכימת זכרמ וישכע םכתושרל
 ילכמ בושחהו וקווישל ורשכוהש םישרומ
 םלוכמ בוטה םילילמתה דבעמ

 .םירחבנה םיקוושמה לצא גישהל .ס3-6918771 .סקפ 0316952406 :לט ,ביבא לת ,7 םולשק 0 , 1 1 2 ה ךרד :יצרא הכימת זכרמ מ"עב תוכרעמ ןקטזא

 2 טקדחפ :הפיח 0375373986 דנלרטויפמוק .03-5057876 לגימל .03:5372929 תינלכ ,6 הנכות לאה :ביבא-לת
 ) .02:259472 דנלרטויפמוק .0ס242233'2 טייבויפמוק .0ס2:257828 באז לוק .ס240114'2 סטייבאסטיב :םילשורי .419495*04 םידע
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 ו
 .תירבעב .םלועב ו רפסמ םילילמתה דבעמ

 ילא אנט
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 ךםמהמ הנולמתה תא םידירו?
 ןינורג ירול
 /\יבוניבר לבוי ר/ד :ץרע\ סגרת

 ₪ כ שו צל פלל - תורי*ש תכנפותול

 תא אורקל לגוסמ וניא ךלש םושייה םא
 12-מ תחא הסנ ,ךלש הנומתה יצבק
 .תמלשמ המאתה תריציל הלא תונכות

 לש התלוכ: תא הבישחמה הישעתבש ינוריא

 האורו י'תיארנ יתלביי תויהל | היגולונכטה

 -זנ ןיידע ונא ,םלשומה גשיהה תא ייתופיקשייב

 תוינבתכ יסיסב הכ והשמ לע הבישחל םיקק

 לש (479/0%) תוינבת .בצמה הז ךא .םיצבק

 תונעל ידכ ,הרואכל ,תוחתפתמ םייפרג םיצבק

 1993 ינוי לארשי 6

 -נמ הנכות יחתפמו ,רתוי םימכחותמ םיכרצ לע

 -ומ תואסריג תריציל םיטרפמב םירוח םילצ

 סימושיי ,לזמה עורל .תוצופנ תוינבת לש תומאת

 -וש הכירעל תוינכותכ - הלא םיצבקל םיקקזנה

 םיאתהל םילוכי סניא - תויפרג תוגצמלו תינחל

 -סמ תוריהמב םהלש סיצבקה אובי ינונגנמ תא

 -מל םילוכסת לש תמייוסמ הדימ ענמתש ,תקפ

 -ות הנאובתש יעבט ,לוכסת שיש ןכיהו .שמתש

 ןאכ םינחוב ונאש תורישה תונכות .תוריש תונכ

 -יכל עצבל :תורטמ יתש תוחפל תרשל תוננכותמ

 תוינבת רימהל םישמתשמל רשפאלו ךסמ תוד

 .תורחא תוינבתל םייפרג םיצבק לש (םיטמרופ)

 -תל תבייח התיה הנכות ,וז הבתכל סנכיהל ידכ

 עבצ תונומתב ןכו ,זזא>-ו 6% יצבקב ךומ

 ועיגה תונכות רסירת .תויביס 24-ו 15 תונב

 - 422 7]טפ-) 841426 - םייתש ןהמ ,רמגל

 /וחשסשפ תחת תוצר ראשהו ,ק05 תחת תוצר

 -ות תועיצמ תורבח שולש קר .טפוסורקימ לש

 הרמה תויורשפא םע ןלוכ ,05/2-ל הדיכל תונכ

 .דאמ תולבגומ

 םיריחמ חווט ילעב םה וז הירוגטקב םירצומה

 דאמ םינוש סג סה ךא - 5249 דע 549-מ - בחר

 סיעיצמ םימייוסמ םירצומ .םהיעוציבב הזמ הז

 תווט םיעיצמ םירחאו ,תויסיסב הרמהו הדיכל

 דוביע תולוכי ,תוכמתנ םיצבק תוינבת לש בחר

 וא ,תודחוימ הספדה תולוכי ,תויסיסב הנומת
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 ב5 ₪5
 1 ו( פוו

 ץימה תא 'תונולח'ל איצומש ץיאמה
 הדובעה תוריהמ תא םיריבגמ (בייהרא) אושו לש םישידחה הצאהה יסיטרכ

 (םינעוצקמל עדימ הז) םיקינעמ ףסונבו .רכה אלל יתונולח' תביבסב

 - בוזעח יכהו 248וז-ב תוליעפ ,ךסמל םיעבצ ןוילימ 8

 !!םימיהדמ םיריחמ ...האלמ תוירחא םינש 5

 - ינולח עצבמ
 ןשי 6 ףלחה

 !ץיאמב
 סיטרכ רובע חש 328 דע יוכיז .םיציאמה

 .ךתושרבש (5/64) ןשיה הגוצתה

 ילא אנט

 מ"עב (1987) תוכרעמ קתעמ
 15 הטיואלסמ םיחאה יחר :ביבא לת

 03-5616577 :סקפ ,03-5617392 :לט
 :םיפינס
 ,3 יקסניטוביז יחר :ןורשהו הננער
 0527913655 :לט ,הננער ןוריג זכרמ

 רוגה תמוק ,רטנס ףוגנזיד :ביבא לת

 037298740 :סקפ ,03-298848 :לט

 .תחא תיזכרמ תבותכ שי יפקיהה דויצל
3% 



 24-ב הנומת
 תארמ תויגיס

 עבצ ירבעמ
 תוזוה ,םיפוצר
 ןוילימ 17 טעמבל

 םינווגה
 ,םיירשפאה

 םיתיחפמ רשאכ
 עבצה תנתבא תא

 ,תויביס 8-ל
 ףץצרה ןוולגה

 טפטוחמל ךפוה
 .טפטופמו
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 .תונומת לוהינ תויצקנופ

 תונתשהל תוכישממ תוינבת

 הדימע ,הרמהל תושדקומה תונכות יבגל וליפא

 יואר הרובג השעמ איה תונושה תוינבתה בצקב

 ('גַק66 [חוגַק6 1316 יסחחוגו) 111- תינבת .ןויצל

 תרבח ידי לע הגצוה זאמ םינוכדע השיש הרבע

 סורכונומב הכמת 1.0 הסריג .1986-ב 45

 סלוס ,םורכונומב תכמות 6.0 הסריג ;דבלב

 תונוש הסיחד תוטיש ,םינוש עבצ יקמוע ,רופא

 לש לדג רפסמ שומישב סיאצמנה עבצ-דמ ינותנו

 תודדוב תוכרעמ ,וז העשב .עבצ לוהינ תוכרעמ

 ,וישכעל ןוכנ .6.0 הסריג ,11ח5-ב תוכמות

 -ועש ונאצמש הדיחיה תינכותה איה גח\\סזאצ

 .תאז הש

 תא הלידגה 2508 תרבח לש .י6א תינבת םג

 הל ואצי ךא ,ןמזה ךשמב הלש עבצה תכימת

 -צה תלבט םוקימב תויבקע רסוח לש ןיטינומ

 תוריש תונכותו (86466ז) חיתפה עדימו םיעב

 ותואב חיתפה לע תוחוודמ חרכהב אל הלא

 (18) ךרוא דודיק שי .קסא-ל ,אמגודל .ןפוא

 בוק לע תוחוודמ תונכותהמ קלח .וכותב יונבה

 וניא אוהש תוחוודמ תורחא .סוחד ץבוקכ סא

 היעבל תומיאתה רסוח תנחבא תכפוה ךכ ;סוחד

 ןהבש תויעב לע םיפסונ םיטרפל .המצע ינפב

 ארק םיצבק תרמה ןמוב לקתיהל לולע התא

 .'םיצבק תרמהב תויעבי לע ךשמהב

 ,תונוש תוינבת רתוהו יד שיש תבשחשכ קוידבו

 סינותנ ןדבוא ךות הנומת תסיחד .המכ דוע וצצ

 ידי לע \בוקה תא םיצווכמ הב ,(1/05ע) יקלח

 ,התוכיאו הנומתה לדוג ןיב ןוזיאו ןובנ רותיו

 -כב םירצומהמ םיינש .םיכמות גישהל הליחתמ

 1993 ינוי לארשי 6

 ךסמהמ הנומתה תא םידירומ

 םירחא םיינשו ,1קא0 תסיחדב םיכמות וז הבת

 טרדנטסל רתוי םימודק תורודב םישמתשמ

 תא העיצמ 1חו826 [תססטסזגו66 תנכות .1ק50-ה

 -פל .[ופזגוס6 55065 לש תילטקרפה הסיחדה

 -ומה לש 103%ץ תסיחד תלוכי לע םיפסונ םיטר

 לע הטיחס תלעפהיי עטקה תא םג ארק ,םירצ

 בוק תינבת ףוס ףוס הדילוה 180 .ייתויומד

 קם0 ןתוטסחגתק6 6 םשב ,ידמל תיטרדנטס

 .([:סחוה31)

 איה תושפנ תושעל הליחתהש תפסונ תינבת

 -המ םיינש קר ,תאז םע .קאדוק לש קחו

 -קל ,הז טמרופב םיכמות וז הריקסב סירצומ

 .דבלב האיר

 -הל תולולע לקתיהל לולע התא ןהב תויעבה

 -בת ףיסומ התאש לככ ירטמואיג רוטב תוברת

 [ח₪[ תא םיקחמה סינרצי שי .תוכמתנ תוינ

 לש רתויב בחרה ןווגמה תא העיצמה - 5

 תרמה תלוכי תפסוה ידי לע - םיצבק תוינבת

 .םהירצומב רטסארל רוטקו-ו רוטקול רוטקו

 -ות התואב תוינבתה יגוס ינש בולישש תורמל

 -הב השוריפ ןיא ,בוט ןויער תיארנ תוריש תנכ

 -קו תוינבת ןיב הרמהל סימתירוגלאהש חרכ

 תרמהל סימתירוגלאה ומכ םיבוט םה תוירוט

 .ךפיהלו ,רטסאר תוינבת

 תולוכי לעב רצומש תולגל וליפא לולע התא

 לוכי וא 715< תוינבת לש תונייוצמ הרמה

 אצמתש וא .ק6א תוינבת לש הרושב לפטל

 אוה תונוש תוינבת ןיב בטיה ריממה רצומש

 תעגפנ ךכבו ,הבולע עבצ סוצמצ תלוכי לעב

 סירצומ לש רתויב תובושחה תונוכתה תחא

 תומד לש םיעבצה חול תא ךופהל תלוכיה .הלא

 לש רתויב הבוטה הרדסל תויביס 24 וא 15 תב

 ,הרישע תגצמ תריציל תינויח איה םיעבצ 6

 -וכי רופא םלוסל רתויב בוטה סוגרתה תאיצמו

 תספדמ לע העיתפמ תוכיאב סיפדת רוציל הל

 .תיעבצ-דח

 םימושיי רפסמב קסוע התא םאש דמלמ ןויסנה

 .רתוימ והשמ הניא םלועל הרמה תנכות ,םייפרג

 סושיי תונכות רפסמב םידבועשכש רוכול יאדכ

 -ועמ םיצבק תוריממכ ןתוא לצנל ןתינ ,תויפרג

 41605 ?ח0/0ע16ז-כ םירצומ םא ,אמגודל .תול

 -ור קוסט טפוופתטז-| 6פוקתסז ,60 |[

 -לל יאדכ ,ךלש חישקה קסידה לע םש יא םיצב

 אוציו םיצבקה אובי יננסמ תלוכי תא לצנל דומ

 -חא םימושייל םיצבק תרמהל םהלש םיצבקה

 -ומה תונכותמ רתוי םיבוט סה םיתעל .םיר

 .הרמהל תושדק

 הדיבלה תייעב

 וא םיכסמ תדיכל הגיצמש תויתייעבה תדימ

 .ךלש הדובעה תביבסב היולת תוינבת תרמה

 לש קחוגווסת א2תגקטז וא \/ותטסשפ תחת

 קשממו ךסמ לש םייטרדנטס םירביירד ,2

 תא םיכפוה יזכרמ ןוהכיז לוהינב בלושמה 1

 לקתנ התא םא ,השעמל ;לק רבדל ךסמה תדיכל

 ,הלא תוביבסב ךסמ תדיכלב היעב יהשוזיאב

 ןיב טקילפנוקמ האצות יהוזש םייוכיסה ברימ

 .רביירדל הביבסה

 -הל ךסמ תדיכל הלוכי ,תאז תמועל ,05 תחת

 טויסמ םילבוס ונא ,רעצה הברמלו ,טויסל ךופ

 תבייח 205 תחת הדיכל תנכות .םינש רבכ הז

 סע טקילפנוק רצוויהל לולעו ,עקר תנכותכ ץורל

 -מה חול לע האלמ הטילש לטונה םושיי לכ

 תובחרהב סירזענה ןגומ דומ ימושיי ,םישק

 .בר ןורכיז םיכרוצה םימושיי טושפ וא ,5

 בחרומ ןורכיזל םושייה תא ןועטל תלוכיה ןכל

 -וקו ןכתי .ק05 ימושייל תינויח איה לדגומ וא

 לש יסחיה תוליעפה רסוחב סשאה אוה הז יש

 .םיכסמה תדיכל קושב 5

 -וסמ תויהל תובייח הדיכל תונכות ,ךכל ףסונב

 -תה ןורכיז ךותמ ךסמה תומד תא דוכלל תולג

 -יפ ,כ05 תחת .יפרגה ךסמה םאתמ לש הגוצ

 ןווגימב ךומתל תבייח הנכותהש אוה רבדה שור

 םיצופנב תוחפל וא ,ךסמ תוחול לש בחר

 םג ןכלו - רתויב םייטרדנטסה םיכסמה .םהבש

 םה - הלא תונכות ידי לע רתויב םיכמתנה

 .ם54 ינקת יפל 5טקסז /04-ו 64

 תיפרג הביבסב םיכסמ תדיכל ,ךכל האוושהב

 איהש קר אל .ךיבמ טעמכ ןפואב הרישע תיארנ

 רתויב תובוטה תונכותהש אלא ,עוציבל הלק

 -ית לש תיביטקלס הדיכלל תויורשפא תוגיצמ

 סירוזיאו תוימלצ ,הלילג יטירפת ,גולאיד תוב

 רפסמש לככ .שמתשמה ידי לע םירדגומה

 -יאת תייעב תכפוה ,הלוע םייפרגה םימושייה

 תולככ .עירכמ עשונל םיצבקה תוינבת תומ

 תריציל תויפרגה תוינכותה בור תודעוימ ,לכה

 ןמזב .םירחא סימושיי ידי לע שומישל תויומד

 תביבס רבעל םישדשדמ םיישיאה סיבשחמהש

 ןווגמ ונידיב שי ,תילאידיאה תבלושמה הדובעה

 .לולסמה תא דפרל תוסנמה תוריש תונכות לש

 המישמל המאתה

 עוציבל םיננכותמ הלאה םירצומה לכש תורמל

 תומישמ עצבל םיחילצמ סה ,תומוד תולועפ

 רוחבל סוקמב .החלצה לש תונוש תוגרדב הלא

 וא םיינש רוחבל הצרתש ןכתי ,םהמ דחאב

 סייפרגה הדובעה ילכ תכרעמ תמלשהל השולש

 -הו הדיכלה תונכות הרשע סיתש תכרעהל .ךלש

 :תאז קוידב עצבל סהילע ונלטה ,הלאה הרמה

 .הרמהו הדיכל

 תליבחל ונארק םינחבמה לש ןושארה קלחב

 ,ל/וחסש5-ו 205 תדיכל עצבל תקדבנה הנכותה

 קלחה תא ונחתפ ןכמ רחאל .רשפאתה רבדהשכ

 1605 06066 \ןוסוספג(א תרזעב דכלנה

 (טגזאא 655 [סז ל/ות6סש5 וא ,קג6נז6 טס!

 ךסמ תודיכל ונעציב .האצותה תא אדוול ידכ

 תחת תישפוח די תודיכלו יקלח ךסמ ,אלמ

 םירוזא תודיכלו אלמ ךסמ תודיכלו ,ש/ותטסשצ



 ההיצ םיבעחמ חומ

 ה'דמ'טלולמ
 ,ילקיזומ דוביעו הביתכ ,םיילקיזומ םירוטילקת ,ואדיו יטרס ,תונומת דוביע ,תבשחוממ היצמינא

 ,םינולימ ,סלטא ,הידפולקיצניא ,יטפשמה רוטילקתה ,םישוריפ םע ארמג י"כנת רוטילקת ,עדימ ירגאמ

 .ךלש ישיאה בשחמב הידמיטלומב תונומטה תויורשפאהמ ןטק קלח קר םה הלא .םיביהרמ םיקחשמו תודמול

 -/ אוט דו ו ₪ שו אוז
 [ן[ימ א הל אלו עומ ש ל ת ו א ר ל |

 . ו 0 קינוסנפ לש ריהמ יטפוא ןגוכ :תללוכה תיעוצקמ הידמיטלומ תכרעמ

 תללוכה הנכות תליבחו 200 יעוצקמ לוק סיטרכ .680\ו8 3506
 .תירבעב םישוריפ םע ארמגהו ך"נתה רוטילקת תא ללוכ הידמיטלומ ירוטילקט 5

 יא ל מ ב ם י'פ סם |  ם רט יל חת תור ש ע

 < פ - ₪ ספ וו < |ז
 |ת יגור ט ק ל א ה ה כ 5 ה מ ה |

 טרדנטסב 60-80 קינוסנפ ,םייטפוא םיננוכב הנורחאה ה'גולונכטה

 הרבעה תוריהמ ,360ו6 תוריהמ 60-הטסוס ,(9:9660 604 6

 .תימינפ וא תינוציח הסריגב 505ו וא /1-805 רקב ,6 015 64 ,הינשל 2 םינותנ

 .הליבחה ך\תב .דחא רוטילֶה ת לע תוגכ\ות 5,000 בהזה ר\טילְקת

 קשה .-7רק-דל דור -ח

 | לוו -

 ו ומ
0 

 |[ 7 וש 16 9
.. 

 קס גטפוס 595זקעו 6

 דע העמשינ אלש תוכיאב יעוצקימ לוק סיטרכ וניה קס הטסוס 566
 רתויב בוטה לוקה סיטרככ רחבינו ב"הראב ולוכ רצוימ סיטרכה .וססצסחו תוכיא) בשחמ ףאב םויה
 .תוירחא םינש 3 םע דיחיהו הקיסומו לוק דוביעל תונכות לש המוצע הליבח םע ע'גמ .סס-וסססלח '"ע

 4 0 ָש

 ,03-9234362 :סקפ ,03-9233448 ,03-9244998 'ווק בר :לט ת"פ (91 יקסניטובד) ןולטממ תירק 5 דיפלה מ"עב םיבשחמ חומ
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 .עבצ תתחפהו הטיח ינפל רוקמה תנומת
 .טייבהגמ 1.3 ףבוקה לדוג

 תנומתה .1ג607415-ב לופיט רחאל
 ןקתל 0.0טפמ תרבח לש םתירוגלאב הסחיונ
 עבצ תתחפהו 40 הסיחד תמר רחאל 6
 .טייבוליק 40 לדוגב בוק ונלביק 1

 .05 תחת םיינורטקלא תונוילג ךותב

 -יבח תלוכי תא ונקדב הינשה סינחבמה תרדסב

 -אר תינבתמ םיצבק תרמה עצבל הנכותה תול

 ושקבתה הנכותה תוליבח .תרחאל תחא רטס

 -יאו יקמוע ןווגימב דזה: יצבק תרדס רימהל

 1993 ינוי לארשי 06

 ךסמהמ הנומתה תא םידירומ

 ונשקיב ןכמ רחאל .ק6% תוינבתל עבצ תויוכ

 -וחד יתלב דחה: יצבקל 'דגזקג-ו קא יצבק תרמה

 -דב ,הנכותה ידי לע רשפאתה רבדהו הדימב .םיס

 .הגימא לש .זה: יצבק תוינבת תרמה סג ונק

 -תמ הרמה תלוכי קדב ןחבמה לש ישילשה קלחה

 תרבעה וניסינ ןאכ .תרחאל תחא רוטקו תינב

 יצבק ,805 תינבתל .וצא[=-ו 60% יצבק ןווגמ

 .\/או= תינבתל ם5 יצבקו 60% תינבתל 0[

 יצבק אורקל תלגוסמ התיה הנכותה תליבח םא

 .\/א!א תינבתל סתוא ונרמה ,שוטניקמ לש קזסד

 -רה יצבק תא ונספדה ,תורמהה תמלשה רחאל

 -ופה תספדמ לע ורצונש רוטקוהו רטסא

 , 19אוזסחוא ?ח6ז 1[ ץאו תינועבצה טפירקסטס

 -ותה תליבח לש הווצא לוהינ תלוכיב שומיש ךות

 .רשפאתה רבדהשכ ,הנכ

 תא ונכרעה ןחבמה לש ןורחאהו יעיברה קלחב

 ןאכ .תומד דוביע עצבל הנכותה תליבח תלוכי

 ןב ינועבצ דזח: בוק םצמצל תלוכיה תא ונקדב

 ,תויביס 4-ל ךכ רחאו ,תויביס 8-ל תויביס 4

 ןכיה ,םייקלח םינווג לש תויצפואב שומיש ךות

 לש עבצ ץבוק ונכפה ףסונ ןחבמב .ירשפא רבדהש

 םג ונקדב .תויביס 8 לש רופא סלוסל תויביס 8

 (680ק71א0) החנמ וק יפל ךותיחה תלוכי תא

 לוהינ תומיכס תא ונכרעהו הנכותה תליבח לש

 הנכותהש תויומדה גולטיק תויורשפאו םיצבקה

 .תקפסמ

 לע ,םיכסמ תדיכלב ןייטצת הנכות תליבחש ידכ

 -לו ,עבצבו םלוסב רוקמל םואתל דכלנה קלחה

 קפסל הילע .םירחא סימושיי ידי לע אירק תויה

 -יכל דחוימב ,הדיכל לש יונישל תונתינ תויורשפא

 םישקמ" ידי לע .תונוש םיצבק תוינבתל הד

 תונכות לע .שמתשמה ידי לע םירדגומה י'םימח

 -גה לע השימג הטילש קפסל \/:תַאסַ-ל הדיכל

 .םידכלנה םירוזיאה תרד

 , רוטקו תרמתהו רטסר תרומתה ךירעהל ידכ

 תינבתמ הרמהה תוכיאו תוכמתנה תוינבתה ןווגמ

 -ינ תלוכי .םיירקיעה םילוקישה סה הינשל תחא

 לש תואירקה תדימו העפוהה תרוצ ,הווצא לוה

 .ןה םג תובושח םירמומה םיצבקה

 הנכותה תליבח לע ,הנומת דוביעב חילצהל ידכ

 תוריהבכ ,תומד תרקבל םייסיסב םיעצמא עיצהל

 תלבט יכופיהו רופא םלוסו עבצ ינוקית ,תודחו

 יעצמא םיקפסמ רתויב םיבוטה םירצומה .םיעבצ

 ,ךופיהו בוביס ,םלוס תעיבק ומכ ,םיפסונ הטילש

 הכיפהו ךוכיר ,דודיח ומכ ,םידחוימ םיטקפא ןכו

 לוקיש .(רטסופל המודב) םידיחא עבצ יחטשמל

 -וצב עבצ םוצמצב לפטל תלוכיה אוה ףסונ ירקיע

 .הנימאו השימג הר

 םש יוניש ,הזזה - םיצבק לוהינ עצבל תלוכיה

 -פד ידי לע ךלש תונומתה יצבקב סינוש םילופיטו

 - םיצבק תמישר טושפ וא ימובלא רודיס ,ףוד

 .ךתקופת תא דאמ רפשל הלוכי

 םיכרועה תריחב

 תש 6ז810ח חו
 1ו138% [סז \נת6סוא5

 סוש ,םיצבק לש רטסאר תוינבת רשוע תניחבמ

 1111886 -\ 6סחצ6מוסח /4ח1%-ל הוותשמ וניא רבד

 תוחמתמה ,הלאה תונכותה יתש .!סז \/וח60ש5

 -אב תולפטמ ,\/ותשסשפ תחת הרמהו הדיכלב

 ללוכ ,ןהילא קורזתש ץבוק לכב השעמל תויטנגל

 .םייתרגש אלה םיסופיטהמ המכ

 אוה ,5149.95 בייהראב וריחמש ,6סחש6מוסח 1

 אסחת 608% תרבח לש ,וז הנכות .רטסאר ןמא

 םיצבק תוינבת רתויב וליפא תכמות ,50ג₪

 ,ם6 לש ןניאש תוינבת המכ ללוכ ,4ו183% רשאמ

 תורמה .פטת 845-ו פוווססח 0זקהו6 ₪08 ומכ

 תונמאנו תויקנ ןה וז הנכות לש רטסאר יצבק

 -הו ,םייניע תוריאמ ןה ךסמה תודיכל .רוקמל

 סלועלו ןכתיש ,בוט הכ ןנכותמ ישונאה קשממ

 ,רבד לכ .תוארוהה רפס תא אורקל קקדזת אל

 ןתינ ,הבצה לוהינב הלכו עבצ ימוצמיצמ לחה

 (סחש6זפוסח -ש המ .רבכע יקותקית רפסמב גישהל

 יצבק םע דובעל אוה ,תושעל הלוכי הניא חו

 -בק סע הדובעב תויעב הל שי ,ךכל ףסונב .רוטקו

 תב ונלש ןחבמה תומד ומכ ,דחוימב םילודג םיצ

 א

 םגו רטסאר יצבק סע םג דובעל ךירצ התא םא

 וטגג% (סז-ל תונפל ךל יאדכ רוטקו יצבק םע

 . 1תפ6 5585 לש ,בייהראב 5249  ,\/גתשסו5

 אוה ;ידפולקיצנא שממ אוה הז רצומ לש חווטה

 -המ המכב ןכו ,תוליגרה םיצבקה תוינבתב ךמות

 התואב תובושחה ךא ,תוצופנ תוחפה תוינבת

 ותכימת .גטוט6ג לש .כאת-ו ₪ק61-כ ,הדימ

 -גו תינללוכ םג איה 50% לש תורוצה ןווגימב

 -לש סושיה םש תא רוחבל קר ךילע :בטיה היונס

 ,אוה לכמ בוטה .צבוקה תא אביל ךתנווכב וכות

 ךסמה תודיכלו עבצה ימוצמיצ ,ולש תורמההש

 -אה וניא ילוא ולש שונאה קשממ .בוט תואצוי

 ןה ולש הבצהה לוהינ תויורשפאו רתויב יטנגל

 תא עצבל לוכי 49% ,ךא ,המ תדימב תולבגומ

 .הדובעה

 לעכ אל הלא תונכות לע לכתסהל יאדכש ןכתי

 התאש םילככ אלא ,ךיכרצל םימלשומ תונורתפ

 -חמ תחא ףא .ךלש הדובעה ילכ תכרעמל ףסומ

 -יתה לכ תא קפסל הלוכי הניא הלא תוליב

 .ךירצ התאש םידוקפ

 לוקש ,דחא רצוממ רתוי שוכרל ןכומ התא סא

 668 .תרבח לש | גס 65%וסק [חוגפסז תא

 קפסמ אוה .בייהראב 5169 וריחמש ,(ץפ6ח 65

 הקוח תכרעמ ,הצובקב רתויב קלחה קשממה תא

 .תוביצי תורמהו תודיכל ןכו ,תומד תכירע ילכ לש

 תוינבת לש לבגומה רפסמה אוה דיחיה ונורסח

 לש [חוגפ67ג5 תא לוקשל םג יאדכ .תוכמתנ ץבוק

 אוה .5249 בייהראב וריחמש (-1636 5ץ56ח5

 -יפו הדיכל ילכ לש בטיה תננכותמ תכרעמ קפסמ
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 םספוחח 5. 'חס105: ווא !דסז!סח
 19 - [81608]+ = 1983 ץרמנ 3 1 ₪ או 144. ג'צמ רדנ 'י

 ה הררסר"ההה רה ה" טה ה

 "וו סולפ תוקבדמ" " תידיימ השיג "
 רשק ישנא ,תוחוקל רחא בקעמל הליעיו תידוחיי הנכות .תוקלל תורש ושוריפ סטייב דנא סטיב

 :תרשפאמ ₪ סולפ תוקבדמ .ורחבתש סרוג לכ וא י'תידיימ השיג --ונלש תורשה תקלחמ

 תירבעבו תילגנאב םיטירפתב הדובע י/ םיכירדמו ,םיכמותה סיחמומ תווצמ תבכרומ

 תוחוקל תודוא סיינויח םינותנ ןוכדע י/ לש בחר ןווגמב םיישיא םיבשחמ ישמתשמ
 גאב תשר ישפוח טסקטל תורעה ףד ללוכ ,תישיא הכרדהב סכתא דמלנ ונא .תונכות

 ל סכנוצרכ תוקבדמ תרדגה 4 ומאותיש סידעומב סיסרוקו ,תוצובקל הכרדה

 באז לוק םיכתח יפלו םייללכ תוחוד תקפה י/ .םכתויחונ יפלו שארמ

 בשחמ רפיה ועבקתש סידוק יפל םיגוויסו םינוימ 4 תכרעמו בשחמה תרכהב תונתינ תוכרדה

 ()(6א6, 1ה516ות םע םיבתכמ גוזימ 4 סיינורטקלא תונוילג ,םיליללמת דוביע ,הלעפהה

 וס 061601 5.] .םיתנכתמל תונכותו עויסו יוביג תונכות

, 

 ,לארשי טניוג ,ארקמה תוצרא ןואיזומ ,אליממ טקיורפ ,תיריוואה היישעתה ,לע --לא ,םעב תובדנתהל הדוגאה
 םישנ תרזע חייהיב ,הסדה חייהיב ,ךוניתה דרשמ לש תוידנפיטסה לעפמ ,הירומ תשרדמ ,7 ץורע |
 .לארשי תרטשמ ,םילשורי ןוטליה ןולמ ,תיניע הקיטפואה זכרמ \

 .םתא םג ורשקתה .וניתורשמ סינהנ םויהו ,ורשקתה

 ה 91079 ,םילשורי ,71048 .ד.ת ,10 ספירגא 6 ₪ 5 ₪
 (02) 240141 :סקפ (02) 240114 :.לט :סויה דוע ורשקתה עדימ תלבקל | מייעב סטייב דנא סטיב



 לש 56 טתירוגלאב םישמתשמ ןאב
 הסית'זה תמר .א160וג (ץט6זח66 תרבח

 לדוג .4:1:1 איה עבצה תתחפהו 25 איה
 .טייבוליק 61 טוחדה ץבוקה

 יטרפ טתירוגלאב תשמתשמ זאק
 46 אוה טוחדה ץבוקה לדוג .סז6 ארקנה
 .טייבוליק

 -קה לוהינל תונומת סובלא לש יטנגלא ןורת

 -ומ רפסמב קר ךמות אוה ,141.0 ומכ ךא ,םיצב

 ?גוז-מ םג םלעתת לא .רטסאר תוינבת לש לבג

140 
 1993 ונוי לארשי 0

 ךסמהמ הנומתה תא םידירומ

 תרבח לש ,בייהראב 549 ,5תסק זס (סז \ת 5

 -יכה תא ול שי ךא ,ךומנ ילוא וריחמ .6

 -יה וירחתמ לש ,בחורה תא אל יכ םא ,םירוש

 .רתוי סירק

 1119 תא לוקש ,(/וח6סא5-ל תרבע אל ןיידע סא

 תוק2 תאו ,ביהראב 5249-ב 1ח6 5ץנוטסחפ לש

 -ובמ תוליבח .אקקווסהוטסח 160תתוףטספ לש 8

 -פא לש בחר ןווגמ תוקפסמ הלא 205 תוסס

 .הרמה תויורש

 תויומד לע הטיחס תלעפה

 בוט דימת אוה ןטק ,םיצבק ילדגב רבודמ רשאכ

 .םוגריתה ךלהמב דבוא והשמ סא אלא ,רתוי

 תסיחד לש גוס - 10% סופיטמ תויומד תסיחד

 סינותנה תא הצוחה ךילשמה רטסאר תויומד

 ססבתהב תומד לש ייתילאוזיו םיבושח תוחפייה

 קמצל ךל רשפאמ - שמתשמה יייע רדגומה ףס לע

 -וגה תאיצמ ךא .ירוקמה ולדוגמ ריעז לדוגל ץבוק

 העברא .תלכסתמ תויהל הלוכי ילמיטפואה לד

 גס :1055/ תסיחד םיקפסמ הז רמאמב סירצומ

 יצבק קיפהל םילוכי 1חו4260815-ו 6%וסק [חובקז

 1סות| ?הסוסקזגקתוס) 1220 הישעתה טרדנטס

 קגוחז 5005 לש 145 תינבתש דועב ,(םאק6ח5 (0זסטק

 (קווחוו206 6 010-ו קזס !סז \\וח05

 תוידעלב תוטיש ןה 1חו386ק6ק לש ((סחוקת655ו0ח)

 ריחמב) היצפוא שי 0סחשטמוסח אחו8 הנכותל

 סג תולעפומה תוקינכטה 1280 תסיחדל (ףסונ

 -ובמ תוידעלבה תוטישה ידי לע םגו 1ק86 ידי לע

 שד וגס 6098 :ךילה ותוא לע ןלוכ תוסס

 ו ))

 עדימ תא הנכותה הריממ תומד תסיחד ינפל

 עודיה רחא עבצ בחרמל רופא סלוס וא 808-ה

 -חה הדרפהה עדימ לכ צטצ בחרמב .צטצ סשב

 עדימהו ,(תוריהב) צ ץורעב אצמנ תומד לש בוש

 צ-ו ש םירחא םיצורע ינשל םגרותמ עבצה לע

 קמצמ ,ןכמ רחאל .עבצ תייוורו ןווג םיאטבמה

 ורע לכמ עדימה תומכ תא הסיחדה סתירוגלא

 המיגד-תת הנוכמה ךילהת ,דובעי אוה ותיאש

 -יפ 6:4:4 לש המיגד-תת ,המגודל .6ונפצגחוק]וחק)

 לכל תויביס 4-ב תשמתשמ הנכותהש אוה השור

 -יפ 6:1:1 לש המיגד-תת ;(סומיסקמה והז) ץורע

 -הש תוריהב ינותנ לש תויביס 4 לכלש אוה השור

 תחא תיביסב שמתשת איה ,תשמתשמ תינכות

 הייוור ינותנ לש תחא תיביסבו (0) ןווג ינותנ לש

 .(ץ)

 !תויורשפאה ןהמ

 ומכ ,וסצצ תסיחד לש רתויב תוטושפה תורוצה

 -רפ םלוס תוגיצמ ,הלא םירצומב תויוצמה הלא

 תמריי לש הריחב שמתשמל קינעמה ,ףוצר ירטמ

 נקט0-ב םלוסה .ייהסיחד רוטקפיי וא ייהסיחד

 99 דע 1 אוה ץגותז 8חסק 7ז0-ב ;100 דע 1-מ אוה

 .20 דע 1-מ אוה 1חו4ַפ6קז6ק-ב)

 תפסונה תורשפאה תא ךל ןתונ 1326735 קר

 רוחבל לוכי התא .המיגדה-תת יסחי תריחב לש

 התאש הסיחדה חוור .4:1:1-ו 4:2:2 4:44 ןיב

 ,רתוי ךומנ המיגד-תת סחיב שומישהמ חיורמ

 \בוקב ,המגודל .הלוע הסיחדה תמרש לככ דרוי

 4:11 לש המיגד-תתב שומיש 8.518 ולדוגש

 ;48 א לש לדבה גשומ 25 לש הסיחד תמרב

 .12א-כל לדבהה קמטצמ 100 לש הסיחד תמרב

 תיבטימה הסיחדה תמר תאיצמ רעצה הברמל

 תומלוסהש סושמ ,העמק תירטוזא תונמא איה

 תונוש תואצות םיקיפמ םהו םייראניל סניא

 3410 ע6סק ,המגודל .תונוש תוליבחמ

 תסיחדב םהינש םישמתשמ !חוהַפ6ק15ַ-) [חוַמסז

 השוד ₪81.00 ,ךא .םימוד תומלוס לע 6

 ךרעב 30:1 לש הסיחד גישהל ידכ 25 לש המר

 הקקונ 1ח486745-ש העשב ,1.3א18 לש ףבוק לע

 המיגד-תתב שומיש ךות ןהיתש) 40 לש ןונוויכל

 .(4:1:1 לש

 סע סינוש םילדגב תויומד לש הרוש ונסחד

 וסחדנ ןאכ תוגצומה תויומדה לכ .הנוש ןכות

 תשגרומ הדירי אלל ,ךרעב 30:1 לש רועישב

 יצורעל תונומתה תא קלחמ התא םא .תוכיאב

 -רל ךתורשפאב ,םהלש תוריהבהו היוורה ,ןווגה

 (הייוורו ןווג) עבצהמ תחפוה עדימה דציכ תוא

 .ורמשנ תוריהבה ינותנש דועב

 איה 11.0 65%וסק [ח486ז לש הסיחדהש הארנ

 -ויב הבוטה הנטקהה תא העיצמו רתויב הבוטה

 ךסב .תוכיאב רתויב הנטקה הדיריה סע רת

 םירחאהמ רתוי בוט ולעפ !ק80 יסחוד ,לכה

 ונגשה סימייוסמ םירקימב .יתועמשמ ןפואב

 הסיחד תומרש רוכזל שי ךא ,150:1 לש הסיחד

 -לנ יתלב תואצות ללכ ךרדב תורצוי תוילמיסקמ

 סיצבק סוחדל ךירצ התא םא .שומישל תונת

 יאדכ - רתוי וא 10א/8 תוביבסב - םיבר םילודג

 וא !קפ0 בבש סע הצאה סיטרכ ףיסוהל ךל

 .םינילניעה זוריזל (כ5ש) יתרפיס תוא דבעמ

 הנומת תורמהב תויעב

 :םייפרג םיצבק לש םיירקיע םיגוס ינש םימייק

 -מ יצבק םג םיארקנה ,רטסאר יצבק

 סיצבקה יסופיט ינש .רוטקו יצבקו ,תויביס-יופ

 סיראתמ םה הב ךרדב ,הזמ הז דאמ םינוש

 תינבתמ סרימהל ןתינ החלצה וזיאבו תויומד

 / .תרחאל תחא

 -וא סהבש ,תויביס יופימ יצבק ויה תישארב

 .ןהילא םירושקה םיטנמלא ןכו תונומת ונסח

 רואית תטישכ חמצ "תויביס-יופימ"  חנומה

 רשאכש ,םינבל וא םירוחש םילסקיפ תצובק

 תיביס יצבק .הנומת ורצי ,הפמה יפל ופרוצ

 -שב תוטושפ תונומת קר ראתל ולכי ולא תחא

 עבצ תעפוהו הרמוחה תורגבתה סע .ןבל-רוח

 רואית .עבצ תויומד סםג עיפוהל ולחה ,הריזב

 ךבוסמ השענ רופא סלוס תונומתו עבצ תונומת



 הבוטנה העדוה

 :ו855 יונמתועמכ

 ...ומועגתה םכיתונולח
0 

 - \/וחססו\פ -ל

 0 .לארשיל עיגה

 סויה ןימז

 הכימת ללוכו

 .האלמ תירבע

0-5 

 דסמ וניה

 סינותנ

 חותיפ תפשו

 ,א8486 סאות

 רשפאמו םכחותמ ריהמ  ₪שדש
 ינוילימ תרבעה \/

 םיחתפמו םישמתשמ ₪ 8%
 אפס 5

 \\/וחשסוופ-ה תכיפהמל | יל

 םיופוג תחגדה

 סייח ררועי ,ינועבצו יפרג וניה 00-850ז*

 .םייק 00465'* סושיי לכב םישדח

 ,הלדגהו הזזהל סינתינה תונולח תועצמאב

 ,0ח80א 20%85-ו קטו|-ססשעח יטירפת

 הוס םטווסחפ, ואוח 5

 .םווחאס תונומת תגצהו

 תריצי רשפאמ 00-88זא

 סישדח סימושיי

 או6805076 7 ל כ רוצ אלל \\וחססשש
 ו .תושדח תופש דומילב

 םיקפסו תוחוקל לוהנ תכרצמ םש יפל ןוימ
 . 0 ן רפסמ יפל ןוימ

4 

 8.2.8 5ש5%0ה<פ

 .18 לייביר

 יבא-לת

 םייפרג ,םינותנ דסמ ימושיי רוציל ךל עייסי 00-35[זי

 תונומת תגצהל תורשפא ללוכו חונו ריהמ ןפואב

 0845 '* יחתפמ

 0/-0|!וסספז-ו ת=סא
 תלבקל י/רשקתה אנ

 המגדה טקסיד סה התוא הפשב וחתפי
 ןמז הז סיעדויו םיריכמ

 200 תפסותבו .בר

 ,יביטקארטניא ךרוע ,תושדח תודוקפ

 .רצומב סילולכה רשקמו רדהמ

 - .תשרב האלמ הכימת
 וז ץא ו -/ץו אז ואו אא( 4% ר ססמ :ב האלמ הכימת

 סימושי םע לק בוליש תרשפאמ

 6וסוווקו דפ ./צוחטסשפ תחת סירחא

 55061 55 תוינש ךות רשקיי 08-85[ סושיי ,לשמל

 50תץסז6 5טכסחסז כע 095וקח. .0/-00חו0816!-ב ידמימ בר לדומל

 ונכדועי סינותנה

 08-85[ סושיי תחת

 0/-607ו0816| תחת ודבועי

 ענכשמ יפרג ןפואב וגצויו

 .0/-07ו0א6( 380 תועצמאב

 03-6390054 :סקפ ,03-6390055 :לט ,מייעב תוכרעמ ₪08 :ציפמ

 ביבא-לת ,םידיתע תירק 58160 .ד.ת ,מייעב לארשי 0 .םימושר םינמיס סניה
 סירצומהו תורבחה תומש
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 תורבח .תושדח תויעב וררועתהש סושמ ,רתוי*

 הרציש) אטשוצופ-ו (.ק68 תא הרציש) 2500 ומכ

 תוינבת ךופהל ידכ סיראתימ ובתכ (ז9ז:24 תא

 האו 01 די לע הרצוי איה םג וז הנומת
 עבצ תתחפה יסחיב ונשמתשה ןאכש אלא
 הלבקתהש ליעל הנומתל הוושה) 2
 46 אוה סוחדה בוקה לדוג .(6:1:1 םיסחיב
 .טייבוליס

 תא םג שמשמ הטיחדל יטרפ םתירוגלא
 טוחדה בוקה לדוג .קגומו 5מספ זס הנכ\תה
 .טייבוליק 66 אוה

 1993 ינוי לארשי 6

 ךסמהמ הנומתה תא םידירומ

 -נה ,ורצונש תוינבתה לכמ .תויטרדנטסל הלא

 982866 [חוגק6 6 זסחחגו) איה רתויב הצופ

 תכרעממ התרבעה תלוכיו התושימג בקע ,(דזח>

 ,תויביסה יופימ יצבק ומכ אלש .תרחאל תחא

 -הו םימצעה תא תוירוטקו תוינבת תוראתמ

 סיביטימירפ ידי לע בוקה יונב םהמש םיביכר

 תיפרג הריצי תרמה .םייטמתמ - םיירטמואיג

 הרמה סושיי רובע יניצר רגתא איה תירוטקו

 םיסחילתמ הבש תובכרומה תמרש סושמ ,יפרג

 ידי לע קר תלבגומ הזל הז הנומתב םימצעה

 ןמזב ,לובלבל ףיסוהל ידכו .ןמאה לש ונוימד

 ימצע) 60? ימצעכ םיעודיה םימצע סוגרית

 ןכתי ,(0זגקחוס כזגיש ?תחוווג66 - םיינושאר רויצ

 והמ עדי אל הדובעה תא עצבמה סושייהש

 .\בוקה רוקמ

 -בת תפלחה לכ סיסבב דמועה ןויערה והז ךא

 ,( א!טד 1 מ5) הלא רבעמ יצבק .ץבוק תוינ

 ,ירוטקו עדימ םגו רטסאר עדימ םג םיאשונה

 יצבק לש תוינבת רפסמ שיו ,הרבעהל וננכות

 6סחוקטוסז זגקתו6 איה רתויב הצופנה .רבעמ

 תינבת ,60%8 םשב רתוי תרכומה ,86

 לש 6םא תינבתו ,( /ותוסשפ 606 \\א|[ז

 לולכל םילוכי 60%  יצבק .םוקוזג| 6530

 תויביס-הפוממ עדימ

 םיירטמואיג םיביטימירפ וא םיאת ךרעמכ

 .תויומד םג לולכל םילוכי ואאו= יצבקו ,ס0

 בשחיהל הלוכי (575) תסגפפט!8160 051

 -כת תפש םג יהוז ךא ,תחא המרב רבעמ ץבוקל

 תוינבת לכל .הזמ רתוי הברהל תלגוסמה תונ

 :תחא תפתושמ הנוכת שי הלאה רבעמה יצבק

 סכותבש םינותנה .ייםייטאטסי  םיצבק סה

 .העובק תדדוב המושר יהוז .םינתשמ סניא

 הלקמ הניא ץבוקה ינבמ תנבה ,תאז לכ םע

 .הצור התאש המ תא עצבל םהל סורגל ךילע

 תויהל הלוכי תרחאל תחא בוק תינבתמ הרמה

 תוצופנה תויעבהמ המכ ןלהל .השק המישמ

 דציכ תוצעו םירבסה רפסמ םע דחי ,רתויב

 .סיצבקה תורמה לש אלפומה סלועב טוונל

 וא םידדוב םימצע :רוטקו יצבק תרמהב היעב

 .םיבורמ םימצעל םיכפוה םיאלמ סיחטש

 לדוג תא ןוחבל איה וז היעב רתאל הלק ךרד

 ,רוקמהמ הברהב לודג אוה םא .רצונש ץבוקה

 התיה אל הרמההש ךכ לע ברעתהל לוכי התא

 .הליעי

 \בוק שוריפ :יבלש-תלת ךילהת איה הרמהה

 -קו .טלפה בוק תביתכו ותלוכת תנבה ,טלקה

 תורשקמה תודוקנהו סיוק תורדס סה סירוט

 םיקפסמ ההובג הגרדב 65? ימצע .םהיניב

 -קו עדימ ןוסחיאו רואיתל תמכחותמ הטיש

 -יר קר אוה םא וליפא ,60 לכ תתחפה .ירוט

 -וקו תודוקנ תרדסל ,םודאב אלוממ עוב

 םינותנ רתוי הברה רוצית ,תוירוטקו תוטנידרוא

 -וטה הרמהה יננסמ .ךלש החיתפה ינותנ רשאמ

 עובירה תרדגהל עובירה תא ומגרתי רתויב סיב

 יתש .תוירוטקו תודוקנל אלו ,טלפה בוק לש

 -קו תודוקנל הרמהה ךא ,תודבוע תוטישה

 .הברהב לודג ץבוק תרצוי תוירוט

 קלח ,דאמ לודג אוה רצונש בוקה םא :ןורתפ

 תובכרומ תורוצ ךופה .םידרפנ םיצבקל ותוא

 .הרמהה ינפל תומוקעל

 ךלוה טסקט :וטסאוו ווטקו יצבקב היעב

 .ולש הכירעה תלוכי תא דבאמ וא דוביאל

 ,טסקטב הנוש ןפואב תלפטמ בוק תינבת לכ

 ןפודה אצוי) .הלעפה תכרעמ לכ השועש םשכ

 -שמ םה \\וחסאפ ינפוג לכ .\/אוא אוה דיחיה

 לש בוקה תינבת אוה .ואא!ת-ו ,תכרעמ יבא

 םימושיי ןיב טסקט תרבעה ךכ סושמ .ו/ותסש5

 ומצע תא אוצמל יושע \בוקה (.הפוקש איה

 ןנסמ לעש ךכ ,תכרעמ לכ לע ,םוקמ לכל אבוימ

 החוטבה ךרדה .ךכל ומצע תא םיאתהל אוציה

 איה טסקט רידגהל רבעמ ץבוק לוכי הב רתויב

 הז רבדש רחאל .(קס!ץוות6פ) םיוק-בר לש הרדסכ

 ,יפרג ביכרמל ךפוה טסקט היהש המ ,עצבתמ

 סא .הכירעל ןתינ וניאו ןוגילופמ הנוש וניאש

 ,םייק ןיידע הארנכ אוה ,דוביאל ךלוה טסקטה

 וניא ולש יולימה עבצש ןכתי .יפרג ביכרמכ ךא

 .וטילבהל ידכ עקר עבצל קוקז אוהש וא ,ןוכנ

 ,ההובג תוכיאב הספדהל קוקז התא סא :ןורתפ

 יחרכהה םסומינימל טסקטה תומכ תא סצמצ

 תא םיללוכ סניא סיוק-יבר .רבעמה ץבוקב

 תספדהב םימייקה סינידעה םינפוגה תונוכת

 טסקטה תא ךורעל ףלאיתש ךכל הפצ .טסקט

 יפכ טסקט וניא רבכ אוהש סושמ ,ינדי ןפואב

 .ותוא ריכמ התאש

 ,הארגל הארנ יתלבה טסקטה תא ךופהל ידכ

 שמתשה .עקרה לא ותוא חלשו עוביר טטרש

 -טל קוקז התא םא 578 ומכ <בוק תינבתב

 -שמ התא ובש ןפוגהש ךכל עדומ היה ךא ,טסק

 אביימה רישכמה לע םייק תויהל בייח שמת

 .ןוכנ וגיצהל ידכ ףבוקה תא

 תוכפוה תוקלח תורוצ :רוטקו יצבקב היעב
 .תוסגל

 םיכפוה םי-62 רשאכ שחרתמ הז רבד

 הלולע ,תלשורמ איה הרמהה םא .םיוק-ברל

 תובר רוטקו תודוקנ תלעב תויהל הקלח תשק

 תומוקעב שמתשמ התאש ןכתי .ידמ תוטעמ וא

 צבוק תינבת םא ךא ,הנומתה תריציל 862וסז

 ךופהל תולולע ןה ,ןהב תכמות הניא הרטמה

 .םיוק-ברל

 ,םיוק-ברל 862ו60ז תומוקע לכ תא ךופה :ןורתפ

 .םיקלח םיוק תגשהל ינדי ןפואב סתוא ךורעו
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 ודימתלו תחא הנכות
 לכ תא תללוכה (תינושל-וד) תירבע הנכות איה "קס-ןבלק"
 תינמז-וב דובעל לכות .תחא הנכותב - בשחמב םיצופנה םימושייה
 םהניב ץופקל ,םינוש םיגוסמ םיכמסמ לש לבגומ יתלב רפסמ לע
 לכ .וגוסל רשק אלל ינוויכ-וד ןפואב ךמסמל ךמסממ םינותנ ריבעהלו
 .תוריהמבו תולקב תאז

 :קס-ובלק תונורתי

 אלמ םואתבו תינמז-וב תודבוע ובלקב תוכרעמה יתת לכ - בוליש +
 .תיברימ תויחונל הדיחא הדובע תביבסמ תונהל תורשפאמו
 דחוימב רצק דומילה ןמז .דיימ ובלק תא לצנל לכות - תויאדכ +
 .תוכרעמה יתת ןיב אלמה ןוימידהו תודידיה תוכזב
 רתוי הלוע ובלקל תוליבקמה תודדוב תונכות ףסוא - ריחמ <
 5290-וניה האלמ ובלק תכרעמ ריחמ ,51,500-מ
 .דבלב

 רמכ תונכות םע "תרבדמ" 00-ובלק - תוחיתפ +

 +++ םינותנה לכ ךכו ,סוטול ,00856 ,ןייטשנייא
 1 . ָז .ובלקל "םיפוקש" ךלש םינשיה

 ביבא-לת 40 סנייר 'חר.05-5250207 .סקפ 05- 5222915,5241041.ל0 מ"עב םיבשחמ ורקמ יתורש תיביס

 םימתירוגלאב שומישו הנוכמ תפשב חותיפ תוכזב - תוריהמ %
 ,לבוקמהמ םיזוחא תואמב ההובג ובלקב םיעוציבה תוריהמ םידחוימ
 תדחוימה חותיפה תקינכט !ודחא טקסידב לכה - תויטקפמוק %
 תוחפ לש דחא ץבוקל םיעוציבהו המצועה לכ תא סוחדל הרשפא
 ןשי אד לע וליפא בשחמ לכ לע תדבוע ק0-ובלקש ךכ 200א8-מ
 .דיינ בשחמ לע הדובעל תילאידיאו חישק קסיד אלל
 האוושהב םג ,המצע תוכזב הקזח ובלקב תכרעמ תת לכ - המצוע +
 .םיעוציב לע םירותיו ושענ אל בולישה תורמל תודדוב תונכותל
 הגיצמ ובלק .ךתדובעב תולוקו תונומת בלש - הידמיטלומ +
 העימשמו הטילקמ ובלק רוביד סיטרכ תרזעב .6 יכמסמ הסיפדמו
 וא ללכושמ םיכמסמ ןויכראל ךבשחמ תא ךופהל לכותש ךכ תולוק

 .המכח הגוצת תכרעמכ וב שמתשהל

 ובלקה תא דמלל תרשפאמ - הקזח ורקמ תפש +
 רוציל ,יטמוטוא ןפואב תובכרומ תולועפ עצבל
 םושיי ללוחל רליפא וא םיישיא םיטירפתו תודוקפ
 .אלמו רוגס

= 



 ...רפוסה

 ךרוע ,הלדגהל סינתינ םיטנופ

 ןתינה םילכ ךרעמו תואלבט

 .שמתשמה ידי לע המאתהל

 ךרד התיה אל םלועמ

 ןעוצקמכ בותכל רתוי הלק

 דחא לכ

 ותפל לוכי

 ...ןתינכותה

 אל ךלש 0|846 -ה ימושיי

 רתוי בוט םעפ ףא וארנ

 ,=סח!5, \/וחססוש5 ףסוה

 ,םירויצ ,20א65, םטזוסחפ

 'תוינשב תויצמינאו תונומת

 .םימושר סינמיס םניה סירצומהו תורבחה תומש

 ...\עויה

 08456 ימושיל סישדח םייח

 .0-08-88('* סע םינשי

 ,םיינועבצ תונולח

 םיטירפת ,םירותפכ

 .8ווחוְּק תונומתו

 ...בצעמה

 תונומת תריצי

 ףרהב תושדח

 יבר םילכ סע ןיע

 לע הטילשל ,המצוע

 ...עבצו לדוג

 ...)ובשחה האור

 היה אל םירפס ןוזיא

 רתוי טושפ סלועמ

 הפיקמ תיסנניפ הנכות

 לכל טעמכ המיאתמה

 ןטק קסע

 03-6390054 :סקפ ,03-6390055 :לט ,מייעב תוכרעמ חס :ציפמ



 624 לש תונולח

 ...םיטקייורפה להנמ

 ,םימדקתמ סימתירגולא

 רצומ .תממהמ הקיפרג

 יתודידיה הנכותה

 קושב רתויב ליעיהו

 סיטקייורפ לוהינל

 ביבא-לת ,םידיתע תירק 58160 .ד.ת ,מייעב לארשי 0 |

 ...להנמה

 ינועבצ לוהינ

 ,ןמז לש

 םיבאשמו ,םישנא

 ,הרבח לכל

 ..הנשה לכל

 ...םזיה

 ומכ יתודידי

 ,ינורטקלא ןוילג

 תוארל ןתינו

 12 דע וב

 םינותנ ידמימ

 ...ןמאה

 שוטיר ,העיבצ ,רויצ

 תפומ תוריצי לש

 ,24 8ו| יעבצ סע

 ,88ו( לש רופא תלקס

 ..דועו דועו םילכ תבית

1459 

 ...ל"כנמה

 תויפוקיש תגצמ תריצי

 תועצמאב תוינשב

 שארמ תוכורע תוינבת

 םסיצבק אובי וא/ו

 וקרסנש תונומתו סייפרג

 ...ןעדמה

 תלת סיפרג תריצי

 .תולק ילקב םיידמימ

 סיגוס 12-מ דחא

 תואמ דועו םיירקיע

 םיממהמ סיטנופו סיעבצ

 סוקודפח5
5 
 50ס//סז6 5ט6זוסז סע 065ו0ח.
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 ,\/וח6סופ-ב דבוע התאו ,ישעמ וניא רבדה םא

 תא תונשל ידכ) ס1וקפסגז6-ל הנומתה תא קתעה

 -שו ,שדח ךמסמל התוא קבדה ,(\/אוש-ל תינבתה

 .השדחה תינבתל שדחה ךמסמה תא רומ

 "תנערוגמ' תיארנ תומדה :רטסאר יצבקב היעב

 .הקלח אלו

 ךלש עבצה תאלמ תויביסה 24 תב תומדה םא

 -רנ םיעבצהש וא ,םייכשמהה סינווגה תא תדבאמ

 תועט לש הרקמב רבודמש הארנכ ,םידקונמ םיא

 םיעבצה רפסמ תא סצמצמ התא רשאכ .שמתשמ

 -כי לככ ןדבואה לע תוצפל הסנמ םושייה ,תומדב

 תוצובק לש בוליש וא ,םיעבצ בוריע ידי לע ,ותל

 סיעבצה תא תוקחל ידכ ,תונוש תורוצב תודוקנ

 .םינימז יתלבה

 ןוכנה עבצה קמוע תא רחוב התאש אדו :ןורתפ

 הגוצת תייעבב רבודמ ןיאש םג אדו .הרמהל

 ןוכנ גיצהל תלגוסמה הרמה תליבח ןיא .דבלב

 ךמות ךסמה סיטרכ רשאכ תויביס 24 לש תויומד

 .תויביס 8 יעבצב קר

 -וש םיארנ ץבוקב םיביכר :רוטקו יצבקב היעב
 -רנ םיפסונ /'םירבד/ .תרחא םירדוסמ וא םינ
 .ץבוקב סיא

 -עמ ,םיבר סיביכר תוללוכה ,תומכחותמ תוקיפרג

 -מה :רמולכ) םיננוקמ רויצ ירוזאו םיכבוסמ םירב

 תא ראתל םסילוכי ,(ו666 - םמצע ךותל םיסנוכ

 -יפל השק תויהל לולע הז עדימ .תגצומה תומדה

 -יכ .ורימהל הסנמה םושייל היעב תווהלו ,שור

 הנומתה תינבנ הב תדחוימה ךרדה שוריפב ןולש

 תא ריסהל" לולע ,וז יבג לע וז תוחנומ תוכיסממ

 תשמתשה ובש יקירטיה תא לטבל וא ייהכיסמה

 .היוצרה האצותה תגשהל

 תובכרומה תוקיפרגה תא תוריהוב ןחב :ןורתפ

 .היעטו יוסינ איה חתפמה תלימ .הרמהה רחאל

 -תל הלא םיצבק ךופהל לוכי ריהז הרמה ןנסמ

 ,קספ!80ח-כ תיפוליח תינבת ךא ,66א1 ומכ תינב

 גישת הארנכ ,םיכבוסמ םירבעמב לפטל הלוכיה

 .רתויב תובוטה תואצותה תא

 .םיעבצ תטסה :רטסארו רוטקו יצבקב היעב

 ךא ,םיעבצ 16 לש הלבטב רואיתל לק אוה עבצ

 וא רתוי לודג אוה םיעבצה חול םא רתוי השק

 תוטיש תומייק .יתימא 808 עדימ ללוכ אוהש

 -הל הטונ הז רבדו ,ינועבצ עדימ רואיתל תונוש

 ווא וא 66א-כ ץבוק תוינבת רשאכ תונתש

 חתפמ הליכמ םיעבצ תלבט - אמגודל .תונכדעתמ

 -וקה םושייה םא .םידרפנה םיעבצה תא רידגמה

 ,תיעטומ הרוצב הז עדימ שרפמ אבוקה תא אר

 .סינוכנ אל םיעבצ לבקת ,הכופה הרוצב ילוא
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 ךסמהמ הנומתה תא םידירומ

 תינכט הכימתל הקלחמה םע רשק רוצ :ןורתפ

 -ועמ הסריג גישהל ידכ ,ךלש םושייה ןרצי לש

 .םהלש ןנסמה לש תנכד

 סיוק תונונגיסב םייוניש :ווטקו יצבקב היעב

 .םבחורבו

 ספ לש הנוכנ אל הרמהל תפסונ אמגוד יהוז

 הרמה וא ,הרטמה ץבוקב םיינושאר םימצעל

 .וק-ברל 629 לש הבולע

 -יאש ,תרחא ץבוק תינבתל רימהל הסנ :ןורתפ

 .תויחל הרטמה סושי לוכי הת

 תאירקל תורשפא ןיא :רטסאר יצבקב היעב

 תסח-5טקפס466 67 תרשבמ תינכותה ;ץבוקה

 .ךמתנ וניאש ץבוק גוס - רמולכ ,"'וצ6

 ךתינכותש בוקב לקתיתש ריבס והשלכ ןמזב

 ךא ,חותפל הסנמ איהש וא ,חותפל הלוכי הניא

 .ןוכנ ותוא תארוק הניא

 -יבח יחתפמל יתייעבה ףבוקה תא חלש :ןורתפ

 -ויש ,דוק תרזעב ךל ודוי םה .ךלש הנכותה תל

 .\בוקה תאירק ךרוצל הליבחה ךותל אלט

1616026 + 
 ול 8

 קק!סגטסה תרבחש רצומה אוה ןושארה

 ליבקמב | ,\ץותשסאפ קושל תדעיימ דוחף

 קושל דעוימה ,קטפל2 ?וטט ,םואתה רצומל

 ,63קוש86 ,םיכסמה תדיכל לודומ תא .05-ה

 -יגה יתש .רלוד 59 ריחמב ,דרפנב שוכרל ןתינ

 -הל ידכ םימתירוגלא םתואב תושמתשמ תואסר

 תאו רטסר יצבק לש םייטרדנטס םיטמרופ רימ

 -סב לבא .ואותטסאפ תחת ץירהל ןתינ ןהיתש

 הליבגמ קוקטל2 לוטפ הנכותה \לוחשסשמ תביב

 תחת תמייק אלש הלבגמ ,ץ21 טמרופל התוא

 .6גקוט6ש26 תנכותב וא 5

 תתחפהל תושיג 3 םיעיצמ םג םירצומה ינש

 ( כוזאפ) בובריע ,(א/470₪) המאתה ;עבצ

 תנתונ ,גוזימ ,לדחמה תרירב .(סז05₪) גוזימו

 .רתויב רצקה ןמזב רתויב תובוטה תואצותה תא

 -מה קשממ תא םיוושמ רשאכ רמגנ ןוימדה

 .שמתש

 התנקתה .םינומ תרשע הפידע \/ותשסש5 תסריג

 תחאה ,תוינכותה חולב תוימלצ יתש הביצמ

 -לה .הרמהה לודומל הינשהו הדיכלה לודומל

 תספתנה הנומתה תא רידגהל ךל תרשפאמ הדיכ

 -יד תבית תועצמאב וא ךסמה לע ןמסה ידי לע

 טמרופב) םינחבמב ונדכלש םיצבקה .גולא

 תויעב אלל החיתפל ונתינו םייתוכיא ויה (םאַוק

 .םימושי ןווגמב

 .הנומת דוביע

 לבא ,תיטנגלא תוחפ הברה תארינ 005 תסריג

 קשממל תחתמ .ךתוא העטי הארמהש יאדכ אל

 ,ןייטצמה - קזח עונמ ותוא ןכוש ןשוימ סיוות

 .תוספדמ 400-מ רתויב הכימתב ,ראשה ןיב

 -ומב שומיש תשרוד 05 תחת הנומת תדיכל

 תשרוד םג וז הסריג .טייבוליק 40 ןב 758 לוד

 תירמונ הרוצב ךותיחה תולובג תא רידגת יכ

 רפסמ תועיצמ תואסריגה יתש .תילאוזיוו אלו

 -יג אקווד לבא ,םיטמרופל תויצפוא לש םישרמ

 תונכותמ תחא וז .חבשל רתוי הייואר 05 תסר

 איה תאז םעו 205-ל תודדובה הרמהו הדיכל

 -ועמ הכימתו הרמהה תולקו תוריהמב תנייטצמ

 דובעל ןיידע ףידעמ התא םא .תוספדמב הל

 .קוקגל2 ]< תא ףימחת לא ,205 םלועב

00650 

 , אסחת 0041 500986 תרבח לש ,וז הנכות

 תויטנגלאה .הרמהה תינמוא - איה ןכ המשכ
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 !ןיע חקופ ףסונ והשימ .תבשחוממ ההגה
 .תירבעבו תילגנאב תואיגשמ םייקנ םיכמסמל * ןמאזב ןוכסיחל *

 !לארשיב סיפלא רבכ םידבוע ךכ .םלועב טידבוע ךכ

 !םכלש םילילמתה דבעמב ימינפ ההגה לודומ ושרד !ורשפתת לא

 שדח

 45// הז תבשחוממ ההגה
 04-3135233 .שקב ם4-335582/3 .38 .הב'ח וקרטפ ןי'נב ,35 'קטבוח'נרשט - מ"עב ם'בושחלמ טקדורבב
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 .םיכסמ תדיכל
 ל

 רטסר תרמתה

 .הנומת דוביע
 דה

 -ומת לש הכירעו הרמה ,הדיכל תעצבמ איה הב

 איה .הרוהט תונמוא איה תונ

 הלעפהל הרישיו הטושפ הכ

 רפסל ללכ קקדות אל יכ דע

 תישענ טמרופ תרמה .הכרדהה

 ןורכזל הנומת תעטה ידי לע

 הדוקפה תחת קסידל הרימשו

 טמרופב הוולמ ,58 5

 לכ לש םינושה םסינווגה .דעיה

 םיטירפתב סיראותמ טמרופ

 תויצפואה םג ומכ ,ךתריחבל

 רשאכ .עבצ תתחפהל תונושה

 תתחפה תיצפואב רחוב התא

 תא דימ תוארל לכות ,עבצ

 דומב ךסמה לע טקפאה

 2 העיצמ הנכותה .קתמ/ןםוש

 הטושפ ,עבצ תתחפה תויצפוא

 דוק ךפוהש םתירוגלאב תולדבנה ,תילמיטפואו

 תיתצובק הרמה עצבל םג ןתינ .רצקל ךורא

 םיצבק תצונק לע ,(8410₪) הווצא דומב

 .שארמ רחוב התאש

 ךל תורשפאמ הדיכל תויצפוא לש לודג רפסמ

 הצור התאש הנומתה קלח תא קוידב רידגהל

 -כו בוקה םש ,טמרופה תא ,דעיה תא ,דוכלל

 תחת 205 תונולת דוכלל רשפא .המוד

 איה אלמ 205 ךסמ תדיכל לבא ,\/ ות

 -וכו תיסיסב איה הכירעה ילכ תכרע .תיתייעב
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 ךסמהמ הנומתה תא םידירומ

 .ייהקיחמייו ייהקבדהיי ,ייהקתעהיי ,י'ךותיחיי תלל

 תולולכ ןניאש) תויצפוא רחבמ קלח איה הכרעה

 ,ןקפ6 תסיחד לודומ ללוכה (יסיסבה ריחמב

 תמיכס) 0אוצא-ל 808-מ עבצ תודרפה ריממ

 ,(ויד יעבצ העבראב ריינ לע הספדהל סיעבצה

 לש םליפ תוספדמו תינורטקלא המלצמב הכימת

 .קדוק

 אלל םינחבמה לכ תא העציב 6סח6צוסח

 תומרופטלפב סרוקמש םיטמרופ ללוכ ,היעב

 -בק לע תומייוסמ תולבגמ דבלמ .20-מ תונוש

 וז הנכות ,טייבהגמ 12-מ רתוי םלדוגש םיצ

 -עה וז תלוכי .הל גיצתש היעב לכב לפטל לכות

 .י'םיכרועה תריחביי תוא תא הל הקינ

 ,[1גוסץסח 50\שג6 תרבח ,וז הנכות לש תינרציל

 ,תויפרגה תונכלותה םוחתב םיקדצומ ןיטינומ

 .ונכרעש  םינחבמב תפסונ םעפ | וחכהוש

 -כב הכימת ,יטנגילטניאו יקנ קשממ 00001-ל

 םיצבק לוהינל .םירזע ,לבוקמ טמרופ לכ טעמ

 :םילודומ השימח ללוכ הליבחה .הנומת דוביעו

 0608587 ,ךסמ תדיכלל שמשמ - כסא קץ

 - כס1םו/ ,הווצא דומב טמרופ תורמה עצבמ -

 - 0001 ,הצוכל הנומתב ןנובתהל רשפאמ

 -ינל ססדאטאו8א 1ז--ו הנומת דוביעל שמשמ
 םילודומה לכ אל וננובאדל .הנומת יצבק לוה

 -וה דחוימב .החלצה לש הדימ התואב םילעופ

 סינווג רפסמב לפטל 06007 לש ישוקהמ ונעתפ

 -ופב םיירוטקוו םיצבקבו 718= לש םילבוקמ

 .60%1 טמר

 ,ןיטולחל הקלח איה ךסמ תדיכל ,תאז תמועל

 התא .דיחאה יפרגה קשממה תוכזב הבר הדימב

 םוחת וא אלמ ךסמ ,ןולח הדיכלל רידגהל לוכי

 קשממ .רבכעה תרזעב תישפוח דיב טטרושמה

 רפסמ גיצהל רשפאמ יתימא (א1פ1) םיכמסמ בר

 רימהל לוכי תורמהה לודומ .תינמז-וב תונומת

 לודומ .םינוש םיטמרופ 50-מ רתוי ןיב םיצבק

 -הו עבצ תרקבב דחוימב קזח הנומתה דוביע

 סינווג ןונוויכל םילכ םע ,סופדל עבצ תודרפ

 868 םילודומב ךמות אוהו ,עבצ תויטס יוציפו

 דוגינה ,המצועה ןונויכ .םיעבצ לש סאוצא-ו

 -חמ םירותפכ ידי לע השענ לש המאג תיצקנופו

 וא דודיחל םיננסמ ןיא .(511כ5 888) םיקיל

 ראתמ וק תייוותה תיצקנופו םיילוש ךוכיר

 -ורב םיילוש קר תוהזל הלוכי (0707846₪)

 .דואמ סיר

 - תוריעז תונומתב שמתשמ ססד וטאופא הז

 -רא תא רדסל ךל רשפאל ידכ - "םילוביי ןיעמ

 תציחלב יוצרה ךסמה תא ףולשלו תונומתה ןויכ

 בוטה וניא םילודומהמ דחא לכ םנמא .רבכע

 -יא הליבחב סלוכ לש בולישה לבא ,וגוסמ

 סע תויחל לוכיש ימל םוסקל יושע תילרגטנ

 .ליעל ורכזוהש תולבגמה

 איה ,ע6ווגקסותו יד: לע תקוושמה ,וז הנכות

 -נה 0207 תנכות לש קייודמ טעמכ קתעה

 המכ דועו - היתונורסח לכ ללוכ ,ליעל תרקס

 -ילתמ אל וז הנכות .6ז!גקסוחז הפיסוהש םימגפ

 -וומ איה ןכלו ךרוסחמ לכ תא אלמל ללכ תרמ

 לעו הנומת דוביעל םילודומה לע שארמ תרת

 ךכ תצצוק םיטמרופה תמישר םג .ביכראה

 ןורתיה .רתויב םייסיסבה תא קר הפיקמ איהש

 \צוקש - ריחמה אוה םיצוציקה לכ לש דיחיה

 .(בייהראב רלוד 90) יצחמ תוחפ אוה םג

 -גב ןחינ ,86זט5ח 64קזטז6 ,הנומתה תדיכל לודומ

 ראש לכ לבא עס207 לש וזל המוד תושימ

 לודומ .רוקמהמ סתוכיאב םילפונ םילודומה

 ,ונל עידוה וליפא 60אש אד םיטמרופה תרמה

 תוהזל חילצמ אל אוה יכ ,םינתבמה דחאב

 -ופמ הרמה ידי לע רצי ומצע אוהש דז= בוק

 -ושה דזאי ינווגב לופיטה ,ללכב 1480 טמר

 אלל רבוע םהמ קלח רשאכ ,ינבבוח אוה םינ

 הייפצ םג .הביס אלל םיעקתנ םירחאו תויעב

 תונעיפב תויעב הפשח םיירוטקוו 60%[ יצבקב

 תויעב אלל ורמוה ₪5 יצבקש דועב טמרופה

 םע ללוכ הווצא דומב הרמהה לודומ .ו/או;-ל
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 ךלש קסעה תא ןוחבל םילכה תא ךל תונתונ 6/\ לש תויקסיעה לוהינה תונכות

 .דרשמב הדובעה תמירז תא לעיילו רפשל ,המל וליפאו תחוורה המכ תעדל ,ךל תויוצרה תיוזו דמימ לכמ

 6 יו ו ו הס 6 4-5 כ. 6 ד 66 ( \- 0 66
 (הלעמו ווזאעסוצפ 3.0 תביבסל) (דבלב ע05%-ל) 7

 ו לק ,ידמימ-תלת ינורטקלא ןוילג ( % | 60 0 א 5 5 ה ס ר ג )
 הקיפרג לעב ,דומילל חונו הלעפהל .םיינורטקלאה תונוילגה לש אבה רודה

 תלוכי ,םינותנ תגצהל המיהדמ רשפאמה ידמימ-בר ימניד ינורטקלא ןוילג והז

 סימייק תונוילג םע האלמ המאתה 11-ב םתגצהו תוירוגטק 12 דע םילדומ תריצי

 ,1-2-3 סוטול ומכ םירחא .םיפרג לש תורוצ
 תונוילג 255 דע רושיק ,ורקמ תפש ,1001-לגז
 האלמ הכימת

 ,פש1-ו ספ5-ב
 האלמ תירבע הכימת

 רתויב לקה תילגנאב םילילמתה דבעמ

 ללכושמ םיקית לוהינ .הלעפהלו דומילל

 תואלבט תכירע ,םינייפאמ 40 דע

 תיירפסב האלמ הטילש ,תמדקתמ

 - ןבדבודהו .ךלש םיכמסמה

 . הנכותה רצומ לולכ ריחמב

 .תילגנאב קודקדהו הביתכה ןונגס ןוקיתו תקידבל 0%\אואואחא-5

 :יכ ,המידק לודגו בושח דעצ תישעו 6 תונכות וישכע ןמזה 6 4 - טסט כ ך 0 2 8 ו 6
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 .סינותנ ירגאמ) חותיפ ילכל םלועב הליבומה הרבחה איה 6\ = וא ישיא םינמז תוחול ןונכת ילכ .

 .הכימתו תוריש תמרב 1 רפסמ הרבחה איה (\ < ש הדובע תביבסב
 ."תונולחי' תביבסל יתצובק

 םיחותיפל ךרדה תא ךינפב תוללוס 6ג לש תונכותה לכ < 0 ב תוחפ אלו "תונולח"
 הנכותה לש המצועהו תושימגה
 תואמ תינמז וב להנל ךל םירשפאמ
 תומוקמו דויצ יטירפ ,םיעוריא ,םישנא
 שולשב עדימ תחטבא ךות
 .ךתריחב יפל תוידוס תומר

 רבוד - בושח
 .ךלש הפשב

 .ךתעקשה לע רמוש התא ךכו םיידיתע
 סירלוד תואמ דע ךסוח התא 6ג לש הנכות הנוק התאשכ =
 .הלופכ הרומת תלבקמו

 !ח[ם][₪] מ"עב תוכרעמ .יב.יד.רא י"ע תוכמתנו תוצפומ תונכותה
 5510005 = ביבא - לת 18 לביר 'חר 03-6300054 .טקפ 03-6390055-לט

 מ" עב 7 7 6 !ח?לצהל לק 1כ לכ .64 תונכות

 ,03-5373986 דנלרטויפמוק ,12 קתעמ ,03-5372929 תינלכ ,03-537%380 הקינורטקלא .ד.א.ילה ,1 ןונויד ,03-5288281 גאב :ביבא לת :םישרומ םיקוושמ תמישר

 ,03-5518897 םי תב :גאב תויונח תשר ,04-410286 םיבשחמ דיתע ,6 ןדורקימ ,04-517878 קוויש ןגמיא :הפיח 02-793436 ,02-257828 באז לוק ,03-793252 גאב :םילשורי

 .09-913655 קתעמ :הננער ,08-471432 תובוחר ,03-5490720 ןורשה תמר ,08-405808 הנויצ סנ ,09-625826 הינתנ ,09-91118% אבס רפכ ,03-570817% קרב ינב
 םימושר םינמיס סניה םירצומהו תורבחה תומש
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 תלוכיה ןוגכ ,חבשל תויואר תונוכת רפסמ תאז

 .הציר התואב םיטמרופ ןווגמ רימהל

 ןיב אלמהו בוטה אוה ךסמ תדיכלל לודומה

 רידגהל לוכי התא .תו666גחו6 לש םיביכרמה

 דוכללו רבכעה תרזעב הנומתה תולובג תא

 דוביע לודומ םוקמב .רותפכ תציחלב התוא

 , הרועמ

 1993 ינוי לארשי 6

 ךסמהמ הנומתה תא םידירומ

 חיכש אל לודומ הליבחב תינרציה הכרכ ,הנומת

 -סו םילכ ללש ללוכ לודומה .תוימלצ לש הריציל

 -ומ .ךשומישל תוימלצ 50-כ לש תיתלחתה היפ

 יכ הווקת ונל ןתונש דיחיה אוה הז לוד

 -ומל הלש הליבחה תא ךופהל הלוכי 61וג סוחז

 .רתוי ליבק רצ

0 50 

 "סיכרועה תריחביי תואב הכז הז רצומש זאמ

 -לו טושפה ןונכיתל .רפתשה קר אוה ,ונלש

 תסיחדב הכימת ופסוותה בטיה ורחבנש תונוכת

 -תו קדוק לש סוס 62 טמרופב הכימת ,6

 -סמ יקרוסל קשממ לש דוא אזא ןקתב הכימ

 -ומה הריחבל הז רצומ השוע תוטשפה .םיכמ

 תווקבה קר .םיליחתמ םישמתשמל תפדע

 -הו םילכהו (המאג ,המצוע ,עבצ) תוירקיעה

 םיעיפומ (רוגסימ ,פאא ,200%/) םייסיסב

 -צל שדקומ חטשה ראש לכ .םילכה תכרע ךסמב

 לש לודג רפסמב טלוש התא ןתרזעב ,תוימל

 התא םא .תינמז-וב תוחותפ תונומתו תונולח

 לשמל ,תיתרגיש אל הלועפ עוציבל םילכ ךירצ

 ךרד סהילא עיגמ התא ,העיבצ וא הנומת שוטיר

 .י'םיפציי הריחב תוחול

 היצפוא תרזעב עצובמ תונומתה ביכרא לוהינ

 תוריעז תונומת תרציימה ,641188צ ,השדח

 ללמ ףרצל לוכי התא ןהילא ,תונומתה ףסוא לש

 -מו טושפ אוה ךסמ תדיכלל לודומה סג .ריבסמ

 םא ,תקפסמ איה תורמהה תירפיס .בטיה ןנכות

 -וכ איה .דחוימב הרישע אל יכ

 -וא עבצ תתחפה תויצקנופ תלל

 תילמיטפוא הרמה ,תוילמיטפ

 הרמה וליפאו רופא ינווג םלוסל

 "םינוט יאצחייל

 רשפאל ידכ (1170א[אס)

 -ייל תספדמ לע םירופא תספדה

 -צב קר הריכמ איה םצעבש) רז

 רופא ינווג .ןבלו רוחש סיעב

 לעו - רזייל תספדמ לע םימודמ

 -יש ידי לע - הליגר סופד תנוכמ

 -צו תורוחשה תודוקנה לדוג יונ

 -וט יאצחיי ארקנה רבד ,ןתופיפ

 .(ייםינ

 רפסמב ונלקתנ תאו תמועל

 אוה םג הווצא תוצירל לודומהו הרמה תויעב

 -תה דוביע לודומ .םירופיש רפסמ רובעל לוכי

 המצוע קפסמ ,ותוטשפ תורמל ,1א/ג058 ,הנומ

 -וד םירצומ םיקפסמש המל רבעמ קחרה ,הבר

 אצמת םתומכש םילכ קפסמ אוה השעמל .םימ

 יננסמ ןוגכ ,תורקי הנומת תכירע תונכותב קר

 םיבוהביה קוליסל ןנסמ ,םיילוש ךוכירו דודיח

 העבטה לש םיטקפא | ,(205220811א0)

 -ופ ייומד םידיחא עבצ יחטשמ ,תידמימ-תלת

 -וש תייוותה ,םילודג םילסקיפ לש ספיספ ,רטס

 דחי קיבדהל לוכי התא .לילשתל הכיפהו םייל

 רויא ילכ ןהילע ליעפהלו דוחל תקרסש תונומת

 -יה ,עבצ תופמ םיללוכ עבצה תרקב ילכ .סינוש

 םיעבצ תודרפה ,תספדמו קרוס לויכ ,תומרגוטס

 -הב תינוניב תלוכימ רתוי ,הלא תונוכת .דועו

 הנוש הירוגטקב ₪410 תא תוביצמ ,הרמ

 .הריקסה יפתתשמ ראשמ

 הוזה ג / זוג א סו

 עונמ ותוא לע סיססובמה סינוש םירצומ ינש

 תואסריגה יתש תא הרצקב ראתל ךרדה וז .קזח

 [חי6ז תרבח לש הרמהו הדיכלה תנכות לש

 -שו בייהראב רלוד 245 תולוע ןהיתש .5ץצושחח

 לש רתויב הרישעה הירפיסה תא תוללוכ ןהית

 סויכ הילוצמה תוירוטקוו תורמהו רטסר תורמה

 -וסמ ןה :ידפולקיצנא שממ אוה ףקיהה .קושב

 םילבוקמה םיטמרופה לכל בותכלו אורקל תולג

 ללוכ ,רוטקוו רטסר יצבק לש םילבוקמ אלהו

 לש 6415 ,דאקטוא לש כא= ,הגימא לש ן₪=

 לש ₪701. ,יאקירמאה הנגהה דרשמ יכמסמ

 דיחיה ןורסחה .מבי לש 60645-ו דרקפ טלויה

 יצבק בותכל תעדוי הנכותהש אוה יתועמשמה

 -הל םג הלוכי 10443% .םארקל אל לבא ,5

 אל לש םייטרפה םיטמרופל סיצבקה תא רימ

 .סקפ יסיטרכ לש םינוש םיגוס 24-מ תוחפ

 אלש השדח היצפוא איה 1280 תסיחדב הכימת

 .ןיידע הנחבנ

 הלועמ

 הנומת דוביע



 םגוסמ םיבוטה םאה-תוחול
 םיבועחמל הייועעתלו םייניא

 [ ד :ר ידי לע רחבנה רצומה 4 תורחת אלל תוכיא /
 | ב ! םלועה לכב הכימתו תורו 2

 :לארשיב םיידעלב םיציפמו םיגיצנ

 ₪7 | 777 | מ"עבסקינרטקלא לנוישתטניא .םא .''א.יא 5
 ]ו /

 ל 05- 9244857 .סקפ , 03-9255257 ,03- 9240812 .לט ,הוקת-חתפ (םיביסה 'חר תניפ) 2 חולישה 'חר
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 המישמל המאתה

 .םיכסמ תדיכל

 הבחר הכימת תוכזב סג ןויצל תויואר 8

 לכ .דו=-ו 60  םיטמרופה ינווג לכל רתויב

 תא םשב תוהזל אוה תושעל ךירצ התאש המ

 טמרופה תא םיאתת הנכותהו הרטמה סושי

 תמר תא רידגהל לוכי התא .תיטמוטוא הרוצב

 םייניב םינווגל בובריעה תטישו עבצה תתחפה

 \/ותשסשמ תסריג .(סינוט יאצח וא כח אםא1אס)

 ,ליבקמב תונולח רפסמ תחיתפ תרשפאמ םג

 הסיחד תויגטרטסא ןיב הוושמ תוננובתה ךרוצל

 הספוקיי איה ,תאז תמועל ,כ05 תסריג .תונוש

 .הנממ אצי המ עדוי אל התאש ייהרוחש

 ,הווצא דומב הרמה תורשפאמ תואסריגה יתש

 .רתוי הבוט ,הז הרקמב ,כ05 תסריג יכ םא

 סינוש םיטמרופב םיצבק ףוסיא תרשפאמ איה

 תסריג .תדחואמ הצירל סינוש םיכירדמ-תתמ

 ףילחהל ,םימייוסמ םירקמב ,תרשפאמ םג 5

 יפרג רואיתמ םיירוטקוו םיצבקב תויתואה תא

 תסריג .הנכותב םילולכה םינפוג לש תומשל

 קלח הויא רידגהל ךירצ רשאכ הפידע \ות0סושצ

 לע ןמסל רשפא .דוכלל שי ךסמה תנומתמ

 ךסמה תא דוכללו ךותיחה תולובג תא ךסמה

 תספדמה ,(01.28048) םיריזגה חולל תורישי

 .קסידה וא

 -וכי הניא הבחר ךכ לכ הרמה תירפיסש ןבומכ

 ונאצמ םינחבמב .הדיחא תוכיאב תויהל הל

 ,היעב לכ אלל ללכ ךרדב ורמוה רטסר יצבקש

 לש בר רפסמ ופשחנ םיירוטקוו םיצבקב לבא

 -וו םיצבק ןכש ,עיתפמ וניא רבדה .םיישק

 לש תיליע הפשב רואית) סביט סצעמ סיירוטק

 .הרמהל רתוי םישק (םיירטמואיג םיביטימירפ

 הרמהה תיסחי הטושפ התיה הנומתה דוע לכ

 ולגתנ תובכרומ תונומתב לבא ,םולשב הרבע

 ,תויתוא לדוג ,וק ייבוע לש ןוכנ שוריפב תויעב

 -חי לק יכ רמאל םיבייח .המודכו וק תונונגיס

 -גה ךרועה תרזעב ליינה תואיגשה תא ןקתל תיס

 -ותה גוזל תורחתמ אוצמל השק ,םוכיסל .יפר

 הייואר דחוימב \/ותוסשפ תסריגו הזה תונכ

 -ועה תריחביי תא הל ונתנ ונחנא .הצלמהל

 ."םיכר
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 גוז ומכ איה 0-1646 5ץ56חו8 לש וז הנכות

 הרופטמ ,קלח קשממ .תוחונו תונשי תיב-ילענ

 1993 ינוי לארשי 6

 ךסמהמ הנומתה תא םידירומ

 -מב הכימת ,תונומת סובלא לש תיביטיאוטניא

 -רמ הכירע תלוכיו םילבוקמה סיטמרופה תיבר

 רלוד 249 הריחמש ,הליבחה תא סישוע ,המיש

 תללוכ הליבחה .םישמתשמה תביבחל ,בייהראב

 "םובלאהי :בטיה םימאתומ םילודומ השולש

 ,תונומתה יצבק לוהינל שמשמה ,(ג180אַו)

 אוה ןכ ומשכ רשא ,(6ק108פ) יידכולהיי

 -כה לכ תא זכרמה ,(םאּאגאספת) יירפשמהייו

 -עה חול סג אוה םובלאה .הנומת תכירעל םיל

 םירזעה תא קינזמ התא ונממ ,ישארה הדוב

 התא ןתוא - ןיטולחל תורז תוינכות ףאו ליינה

 לגרסב הלעפה תימלצ לש הליתש ידי לע רשקמ

 הרוצב תישענ תוליעפה לכ .םובלאה לש םילכה

 ,םירותפכ תוציחלו רבכע תרזעב ,ייתיפרגיי

 .םיללגנ םיטירפתו ייהכלשהו הרירגיי

 השענ סובלאב תונומתה ןוימ

 תומש ידי לע - תילולימ הרוצב

 - תיפרג הרוצב וא - תורתוכו

 םשל .סינטק 'יםילוביי די לע

 טרפמ ףרצל לוכ: התא בוקה

 םיסכדניאו םינותנ לש בחרנ

 השענ ןוימה .תואצמתהו ןוימל

 ןהב | ,גולאיד .תובית תרזעב

 לש םינייפאמה תא אלממ התא

 -ופ ללש .שפחמ התאש בוקה

 להנל ךל רשפאמ רזע תויצקנ

 תולקב םימובלאה תירפיס תא

 .תיביטיאוטניא

 -ולח אוה ונאצמש לבלבמ רבד

 -אה ןיב הומהה ידיקפת תק

 ללוכ םובלאה .רפשמל םובל

 תויצקנופ לש סצמוצמ רחבמ

 -מה םיטמרופה ןיב ,הרמה

 -פה ידיקפת דועב ,רתוי סילבוק

 -תה .רפשמב םישענ עבצה תתח

 םיירטסר םיטמרופב איה הכימ

 ונקדבש אטיבה תסריגו דבלב

 ץחסוס 62 טמרופב םג תכמות

 - םימצע תעמטהו רושיקבו

 -ופ לש םצמוצמה סוחתב .5

 הלעפ הנכותה ,םיכמתנ םיטמר

 .יפוד אלל

 ךא ,ליגרהמ םיבוט הכירע ילכ קפסמ רפשמה

 דוביע תדובעל דעונ אוהש בושחלו תועטל ןיא

 ןקתל איה הנווכה רקיעב .תיביסנטניא הנומת

 -לה לודומ .ינדי קרוסב הקירס לש םירפתה תא

 אוה לבא ,ו/וחוסאפ יכסמ לע קר לעופ הדיכ

 תירפיסב קפתסמש ימ .וניארש םיבוטה דחא

 תיסיסבה הנומת תכירעו תמצמוצמה תורמהה

 .הנומת יצבק לוהינל ןימא ילכ הז רצומב אצמי

 ו

 תקפסמ ,ב"הראב רלוד 99 ,וז הרקי אל הליבח

 ,הנומת דוביעו תונומת תדיכלב הבוט תלוכי

 .םיטמרופ תרמהב דבלב תינוניב תלוכי לבא



 רשפא ףוס ףוס 2
 םיטקייורפ המכ להל
 בלבול
 66 ליעי ותוי
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 להנלו חקפל חילצהל ;החלצהל ךלש חתפמה - 62-/\ לש םיטקייורפה לוהינ תונכות
 .םיבכרומ םיכרעמ לע הבר תוליעיב טולשל חילצהלו ,המר לכב סיטקייורפ

604 - 
 לוהינ דומילל םייאמדקאה תודסומה לכ י"ע הצמואש הנכותה
 םיכרצל הנכותה תמאתה .בשחוממ םיטקייורפ לוהינו םיטקייורפ
 םהיניב רשקל ,לובקמב םיטקייורפ רפסמ להנל ךל תרשפאמ ךלש
 סטש-ב תכמות 6ג-5קפ8 ?אסנ60ז תנכות .תובכרומ תוכרעמ \ירהלו
 ,שג.861788-ו המצועה תבר ורקמה תפש בוליש ךות סוג-ו
 ןוחבל לכות וישכעמ ."3.1 תונולח" תביבסב תירבעב תדבוע הנכותה
 ,תיוז לכמ ךלש טקייורפ לכ
 להנל ,םיביצקת להנלו רחמתל
 תומישמ עובקל ,םיבאשמ
 ירדס תא ןגראל ,םינמז תוחולו
 ,םיצמאמ תוצקהל ,תויופידעה
 ,םייניב ימוכיס ,תוחוד קיפהל
 - דועו םימשרמ ,תואלבט
 המיהדמ הקיפרג תרזעב לכה
 ללוכ סינפוג רחבמו
 ,םיעבצ ,תירבע
 .עקר תוינבתו םילמס

 !חילצהל לק ךכ לכ .64 תונכות

 603 34 - ₪ 8 +1 ג 8 0 5
 חותיפל טקייורפה תולע תא ךירעהל ךל רוזעיש יגטרטסא ילכ אוה
 סוקמב .וילותיחב טקייורפהש בלשב דוע דטק-פטייח תטישב הנכ\תמ
 תויבקעו תויתימא תוכרעה לבקת ןטב תושוחתו םישוחינ לע ססבתהל
 םוחתב רבעב ועצובש םיטקייורפ 13,000 לש עדי רגאמ לע תוססובמה
 חותינ ,םינוכיס חותינ ,םיילכלכ םילדומ תונבל לכות ךכ .הנכות ירצומ
 הנכותה יביכרמ לכ .ינדי תויולע בושיח ףאו םדא חכ בושיח ,יפסכ
 ןכ ומכ .הכרעהה תואצוח תגצהל םייפרגו םייאלבט תוחוד םיקפסמ
 תוכרעה ססיסב לעו (68865) הכרעה ירקמ רוציל הגכותה ךל תרשפאמ
 :ךדיב רבכ תירקיעה הלאשל הבושתהו .(וא1וז 2[1) יא המי
 זאל וא טקייורפל סנכיהל

 605 4 - >> ] ג תם זו 3 6 5
 שי וישכעו .טקייורפה תא ךמצע לע תחקל תטלחה הבוט העשב
 ,תצמואמ הדובע לש תועובש סוקמב .תטרופמ חותיפ תינכות ןיכהל
 םיבאשמ תויונמוימ ,תולועפ לש יגול רדס ,םישורד םיבלש תנכה
 הדובע תוינכות ךל שי דימו 6ג.ץואאאוגס5 -דועו םישורד
 לכ וא 6א-851גוא65 לש 'ורקמ' תוכרעה לע תוססובמה תוטרופמ

 .דבוע התא ובש 'חתפמ להוע ךמס לעו תרחא 'ורקמ' תכרעה
 תואלבט ,םינוש םיטמרופב תינכותה לש הגצה ךל תרשפאמ הנכותה
 ךשמהו יגולונורכה רדסה ,המישמ לכ רובע הדובעה תויוגלפתהו
 הרבעהל תנתינ תקפומה תינכותה .תוליעפו המישמ ,בלש לכ לש
 .\.ץונתואצ ,ןונכתה בלש רמגב ,ףסונב .םיטקייורפ לוהינל םילכל
 ןונכתה תואצות יפ לע טקייורפה ךשמה לש תשדותמ הכרעה עצבת
 'תוליעי וז

 בושח דעצ תישעו ךל תומיאתמה תונכותה תא וישכע ןמזה
 :יכ ,המידק לודגו

 .םינותנ ירגאמו חותיפ ילכל םלועב הליבומה הרבחה איה (\ .
 .הכימתו תוריש תמרב 1 רפסמ הרבחה איה 6 <
 ךרדה תא ךינפב תוללוס 6ג לש תונכותה לכ.

 .ןתעקשה לע רמוש התא ךכו םיידיתע םיחותיפל
 תואמ דע ךסוח התא 6א לש הנכות הנוק התאשכ .
 .הלופכ הרומת לבקמו םירלוד

 מ"עב תוכרעמ .יב.יד.רא י"ע תוכמתנו תוצפומ תונכותה
 03-6390054 .סקפ 03-6390055-לט
 ביבגא - לת 18 לביר 'חרי

5 

 וטו

 50 ו ל 9
 מ"עב לארטי 6

 ,03-5373986 דנלרטויפמוק ,03-298672 קתעמ ,03-5372929 תינלכ ,0 הקינורטקלא .ד.א.י ,03-6410351 ןונויד ,03-5288281 גאב :ביבא לת :םישרומ סיקוושמ תמישר
 ,03-5518897 םי תב :גאב תויונח תשר ,04-410286 םיבשחמ דיתע ,04-246476 ןדורקימ ,04-517878 קוויש ןגמיא :הפיח 02-7938636 02-257828 באז לוק ,03-793252 גאב :םילשורי
 .09-913655 קתעמ :הננער ,08-471432 תובוחר ,03-5490720 ןורשה תמר ,08-405808 הנויצ סנ ,09-625826 הינתנ ,09-911184 אבס רפכ ,03-5708174 קרב ינב
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 םימושר םינמיס םניה םירצומהו תודכחה תומש
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 [ל הסומוס 1
 ָש 0% 1990 -

 00 ו 16 5 מא 5

 המישמל המאתה

 - .םיכסמ תדיכל

 -הל תלוכי ןיאו רטסר יצבקל תלבגומ הרמהה

 תונמאנב בקוע קשממה .הווצא דומב ההמה ץיר

 -וקפ סע ,\צותוסשצ ימושי לש תומכסומה ירחא

 תורתוכ .םילשלתשמ םיכסממ תורחבנה תוד

 ,(6גקדטאפ) הדיכל :ןה םיישארה םיטירפתה

 1993 ינוי לארשי 06

 ךסמהמ הנומתה תא סידירומ

 םיצבק ,(0800655) דוביע ,(םא₪1 א6מ) רופיש

 .(םסח) הכירעו םיינקית

 לע האלמ הרקב סע ,הבוט איה הדיכלה תלוכי

 ןולח ,אלמ ךסמ תויהל לוכיש ,שכרנה חטשה

 התא הנומתה תא .תימלצ וא ינשימ ןולח ,ישאר

 -וחי טמרופ ללוכ ,םיטמרופ רחבמב רומשל לוכי

 הנכותה .הנומתה תסיחדל שמשמה 671 סשב יד

 אלל הנומת תדיכלב ונלש םינחבמה תא העציב

 השלוחה .רוקמל הנמאנ התיה האצותהו ישוק

 -צה אל .םיטמרופ תרמהב איה 1חוגַפלס לש

 קגסאסוופ יצבק ,םיסוחד ד1ת= יצבק חותפל ונחל

 וסחדנש תויביס 24-ב הנומת יצבקו םיסוחד

 בוק סע תויעבב סג ונלקתנ .12% טמרופב

 .עבצ ירושימ השולש ללכש 6%

 -הל םילכב אוה הליבחה תנייטצמ וב טקפסאה

 -שו רופא ינווגל עבצמ תורמה ,עבצ תתחפ

 .הנומת דוביעל סינגסמו עבצ תרקב ,ןבל/רוח

 דוביע אשונב הל םירסחש םידיחיה םירבדה

 .רויא ילכו ע8א-ו 2001 תויצקנופ סה הנומת

 םיטמרופ תרמה אקווד תבייחמ אל ךתדובע םא

 הלוזו הבוט םילכ תכרע וז הליבחב אצמת

 .תיסחי

 הוה( 50 0

 תרבח לש הליבחה רובע םלשתש רלודה 9

 -תה דוביע ילכ רובע קר ולו - םיקדצומ 6

 רשכומ הנומת תדיכל לודומ ךכל ףסוה .הנומ

 וז יכ אצמתו םיירטסר םיצבק לש תורמהו

 צ/ותשסש5-ל הנכות וז לבא .תיתימא ייהאיצמיי

 ₪05 יכסמ תדיכלל םג קקזנ התא סאו דבלב

 210658000 הליבחה תא ףיסוהל ךרטצת

 .רלוד 39 הריחמש , 6

 תחאה ,קגותו 5חסק זס לש תואסריג יתש תומייק

 קיתעהל רשפא התוא ,(5חג6שגז) "הפתושיי

 ,תירחסמ הסריג הינשהו (בייהראב) 21/8%6ו-מ

 תודייוצמ ןהיתש .ספדומ הכרדה רפס תללוכה

 סע ,(/וחסשפ ימושיל וניפוא שמתשמ קשממב

 .תוללגנ תומישרו תוימלצ ,םילשלתשמ םיכסמ

 .םעפ לכב דבלב תחא הנומת לע דובעל רשפא

 ,הנומת דוביע אשונב דחוימב תנייטצמ הנכותה

 דוביעל םייטרדנטס םיננסמ ללש העיצמ איה וב

 סיננסמ רידגהל תלוכיו תויביס 24-ב תונומת

 תצירטמב סיכרעה יוניש ידי לע - יאמצע ןפואב

 -יש וז תלוכי .ןנסמה בשוחמ הנממ היצולוונוקה

 לוכיש ,החמומ הנומת דבעמ לש םיידיב תישומ

 .ונונכית ירפמ םידחוימ םיטקפא גישהל

 תאזה הנכותה םיטמרופ תרמה לש סוחתב סג

 -ומ איה יכ םא ,הכלהכ הדיקפת תא תעצבמ

 תצירב תכמות הניאו רטסר תונומתל תלבג

 תרזעב עצבמ התא הנומתה תדיכל תא .הווצא

 לוכי התא רשאכ ""םימח םידילקייו םיטירפת

 -עה תועצמאב הדיכלל ךסמה קלח תא רידגהל

 תונומת תא הדכל הנכותה ונלש םינחבמב .רבכ

 -מל תונמאנ לע הרימש ךות ישוק אלל ןחבמה

 -וחי 1/0 טמרופב הסיחד העיצמ הנכותה .רוק

 -טס םירמשמ םיטמרופבו 185 ארקנה יד

 -תנ ,תאז לכבו .0\1/2-ו 1זטזזוגת ןוגכ ,םייטרדנ

 םתוא 71 לש סינווג רפסמ םע תויעבב ונלק

 החילצה אל וא ,אורקל החילצה אל הנכותה

 דנה ריחמב בשחתהב לבא .סעבצ תא תיחפהל

 ,הנומת דוביע אשונב תנייוצמה תלוכיבו ךומ

 .תמלתשמ העקשה הב ואצמי םיבר

 שוחה גוח(6ז5 0

 תאזה הנכותה תא ףרצל הצרתש תויהל לוכי

 אל התא לבא ,ןלש םייפרגה םילכה רגאמל

 תדכול איה .דיחי ילככ הילע ךמתסהל לוכי

 תורמהה תא תעצבמו תולקב \/וחשסויפ יכסמ

 תלוכי רסוח לבא - האג יפרג קשממ תרועב

 יאש ןורסח אוה םיסוחד 718= יצבקב לפטל

 אוה .תמאב האנ קשממה .וילע חוספל רשפא

 םמוקמב םשיימו םיללגנ םיטירפת לע רתוומ

 חתתופ התא רשאכ .ןומיס תוביתו הציחל ירותפכ

 תרוצב דיימ ותוא גיצת הנכותה יפרג ץבוק

 תלבט לעו טמרופה לע םיטרפ םע ,ריעז יילוביי

 א ןמסל טושפ ךילע הרמה עצבל ידכ .םיעבצה

 לשו שקובמה טמרופה לש ןומיסה תוביתב

 בוקה תא רומשלו תמצמוצמה םיעבצה תלבט

 .5\84 רותפכ לע הציחל ידי לע קסידל

 םיכסמ תדיכלב הבוט הדובע השוע 570

 -ענ םיטמרופ תרמה .ךסמה לע תונומת תגצהו

 \/אוא טמרופ דבלמ ,רטסר יצבק ןיב קר תיש

 תלוכי .רטסרל הרמה רובעל לוכיש ירוטקווה

 -ילש ןיא .ידמל תמצמוצמ איה הנומתה דוביע

 לודומה .המאג תיצקנופבו דוגינב ,תוריהבב הט

 1865 | ארקנ הנומת דוביעב לפטמש

 -חי תוטושפ תולועפ רשפאמ אוהו 8 סמ

 ףוקישו ךופיה ,תולעמ 90-ב בוביס ןוגכ ,תיס

 תכפוה א/ג85א סשב תדחוימ היצקנופ .הארמ

 לוכי התאש ךכ ,םיפוקשל םינבלה םיחטשה תא

 .הינשל תחתמ תחא הנומת תוארל

 השק ךא ,שומישל הלק הנכות וז יללכ ןפואב

 .ךסמ תדיכל עצבמ התא ךיא הלחתהב תולגל

 תויופידעה טירפת תא | רוקחל | ךילע

 ,הכרדהה רפס תא אורקל וא ,(קקם:אםא6מ5)

 "םיטהול םידילקייב שמתשהל ךיא הלגתש ינפל

 יצבקב לפטל תלוכיה יא ,ליעל רומאכ .ךכ םשל

 תמרוגש ,תיתימא הלשכמ אוה םיסוחד דזה

 ששואתהל רשפא ונממ תינכות לשכל םימעפל

 הכימת ןיא ,ןכ ומכ .שדחמ לוחתיא ידי לע קר

 -חתה הסריגה תינרציה ירבדל .הווצא תוצירב

 תא ןקתת ,הלא םימיב רורחשל תדעוימה ,השד

 התא םא .תורחא תונוכת םג ףיסותו תוועמה

 תקפסמ איה יזא ,דיחי ילככ וז הנכות לע ךמסנ

 סא לבא .(רלוד 70) עונצה הריחמל בוט ךרע

 -קב לופיטל וא תוירוטקוו תורמהל קוקו התא

 .ךליבשב אל איה - םיסוחד 115: יצב

 (208 ימעב תואלבט - ךשמה)



 חורה
 בי שמ ומ

 ץיבוניבר לבוי ר'ד - הכירעו םוגרת סיסורפ ג תאמ

 לבקמ יניא ובש שדוח ףלוח תוקוחר =

 :-מה םלועמ םיגשומ לש המישר םסרפל השקב

 אצמתהל לכוי ארוקהש ידכ ,םהירבסהו םיבשח

 -בל יתינענ םעפה .םימסרפתמה םירמאמה יכבנב

 םירושקה םיגשומ ריבסמ סעפה רמאמה .השק

 -זב תודקמתה םע יללכ ןפואב בשחמ תוכרעמל

 קר והזש תורמל .(םירוססורפורקימ) םידבעמ-ריע

 דומילה תלחתהל בוט אוה ,אשונה לש והצק ספא

 .םישמתשמ ונא הב הפשה לש

| 
 תוכרעמ

 קסשפת- סא - הקלדהה תעב תימצע הקידב

 הקידב תורגיש לש הצובק - 581-7087 - 7

 ידכ שדחמ לעפומ אוהש םעפ לכב ק0-ה עצבמש

 -וומ ק051-ה .ולש םיביכרה תומלש תא חיטבהל

 -מו תכרעמה חול לע םיבבשה לכ דוקפית תא אד

 םירבוחמה הרמוחה ינקתה לש לוחתיא עצב

 ,קס-ל

 - אדפתתטק] 60אד8011 8 - תוקיספ רקב

 -וח תוקיספ לש תויומידק רדסמו לבקמה בבש

 -מה דבעמל .יזכרמה דבעמל ןתרבעה ינפל הרמ

 ןכל .דחא הקיספ וק קר שי וימאותו 20-ב יזכר

 -יאמ .םעפ לכב תחא הקיספ קר תרשל לוכי אוה

 -כמ רפסממ עיגהל הקיספ תושקב תולוכי ,ךד

 .הז רחא הז רצק ןמז ךות וא ,תינמז וב םיריש

 הקיספ תושקב יוק הנומש שי תוקיספה רקבל

 תושקב רפסמ לבקל ול תורשפאמה ,080 יוק)

 -ומ ךכ .םעפ לכב תחא יזכהרמה דבעמל ריבעהלו

 -חמ .ורותב הקיספ תשקב ריבעי ןקתה לכש חטב

 האר .דחא תוקיספ רקב תוחפל םיליכמ 6 יבש

 .(60) הקיספ תשקב וקיי-ו יהקיספי םג

 תוסס אומאוסחצ 400055 - כא - רקב

 -מה תכרעמה חול לע לגעמ - 60 אד

 קסידה רקב :אמגודל) בשחמב םינקתהל רשפא

 הרוצב ונממו ןורכיזל םינותנ ריבעהל (חישקה

 בשחמה .יזכרמה דבעמה תוברועמ אלל ,הרישי

 הרבעהל עייסל דחא אוג רקב תוחפל ליכמ ךלש

 -ופ יוביג תונכות תומייק .ונממו ןורכיזל הריהמה

 רקבב תושמתשמה חישק קסידל תוירלופ

 .עדימה תמירז תלדגהל א-ה

 - סלט - 6מאדא גז. קת06858א0 טא[ד - מ''עי

 .ייזכרמ דבעמי האר

 אוסחס סחגאאמ - אג -ץורע ורקימ

 ץורע לש הרוטקטיכראה - אד

 בורב אצמנו ז8א ידי לע חתופש תויביס 32-ה

 -ול סיצוחנ ץורע-ורקימ יבשחמל .ק8/2 יבשחמ

 םג האר .דחוימה ץורעל םיאתהל וננכותש תוח

 .י'נז84"'-ו יפה

 - דבעמ ורקימ - מייע - "זכרמ דבעמ

 -מה תומש םלוכ הלא - 8

 -ומ בבש והז .ךלש בשחמה לש חומה תא םינייצ

 ,תוארוהה עוציב תדיחי ידוקפת תא בלשמה ללכ

 ירעשו ןורכיזה םע תרושקתל ץורע קשממ

 -וימ םיטנמלא םג תובורק םיתעלו ,טלפ/טלקה

 יבבש .םיביכר רפסמ ןיב הדובע תקולחל םידח

 ינב םה 26 יבשחמב רתויב םיצופנה םידבעמה

 יזכרמה דבעמה .לטניא תרבח לש 80886 תחפשמ

 וא מייעי - "תיזכרמ דוביע תדיחי" םג הנוכמ

 יזכרמה דבעמה 670 (06חוזג| 21000551ת8ַ (חנו)

 ךמתנ אוה .ומצעב הדובעה לכ תא עצבמ וניא

 .פאוג-הו תוקיספ ירקב ומכ רזע יבבש רפסמב

 .'80א86" םג האר

 ו -  םייטמתמ רזע ידבעמ

 -יח עצבל תוננכותמה תודיחי - 5

 -בו תוריהמב הפצ הדוקנ לש םייטמתמ םיבוש

 בושיח תטיש איה הפצ הדוקנ .ההובג קויד תגרד

 ."ףצ" וא הנתשמ תינורשעה הדוקנה םוקימ הבש

 תויטמתמ תוארוה םיליכמ םייזכרמ םידבעמ

 תבייח הנכותהש ךכ ,תומכחותמ תוחפ הברה

 תוארוה תרדיס ידי לע הלא םיבושיח עצבל

 דבעמה .האצות התוא תגשהל תויביטימירפ

 ,וכותב יונבה יטמתמ רזע דבעמ ליכמ 486כא

 תפסות השורד החפשמב םירחא םידבעמל ךא

 רזע דבעמל .ישארה חולה לע וא ודיל רזע דבעמ

 לש ןהיעוציב לע המוצע העפשה ןכתית יטמתמ

 אל ךא ,וב רזעיהל הליחתכלמ וננכותש תונכות

 תוכמות ןניאש תונכות לע העפשה לכ ול היהת

 .י80א87י' םג האר .וב

 סקסתגדתא6ס - 05 - הלעפה תכרעמ
 .בשחמה תא הליעפמה הנכותה יהוז צא[

 התאש תוארוה לע תלעופ הלעפהה תכרעמ

 תודוקפה שרפמש רחאל ,הדוקפה תרושב בתוכ

 -מו ארוק (כ05 לש הרקמב 60אוא/אפ.60א/ו)

 -לל תוינכותל םיקפוסמה םיתוריש .ןתוא םגרת

 ,ההובג הגרדב תולטמ עוציב תורשפאמ סוש

 -ל'ז תאצקה ןכו ,םתביתכו םיצבק תאירק ומכ

 רתויב תרכומה הלעפהה תכרעמ .ורורחישו ןורכ

 הלעפה תוכרעמ .205 ,יאדוול בורק ,איה ךל

 05-הו אופ ,טחוא ,05 /2 ןה תורחא תורכומ

 .שוטניקמ לש

 -ימ לש (כ05) - םיקסיד תלעפה תכרעמ

 הרקבה תנכות - ווסזס066: 205 - טפוסורק

 -חה .םהימאותו 18% יבשחמל רתויב הצופנה

 תורחא תורבח .א15-כ05 רצומה תא הנכמ הרב

 תוכרעמה םע הנכותה תא ןוישרב תוציפמ

 הרקמב 76-205 ומכ ,הנתשמ םשה זאו ,םהלש

 איהו ,05 6.0 איה תינכדעה הסריגה .18א| לש

 םג האר .ןותריה לש 6 יסמ ןוילגב הרקסנ

 .ייהלעפה תכרעמיי

 8510-8105 - תיסיסב טלפ/טלק תכרעמ

 תורגיש תרדיס - 1אקטד/סשדקטד 5צ5דא]

 סושיי לש הלעפהה תכרעממ השירדל הבוגתבש

5 2-0 
 1991 ינוי לארשי 0



 ּ]ּ>ת>ה

6 
 1993 ינוי לארשי 06

 ינקתה לש תינושאר הרקב תקפסמ ,יפיצפס

 -יד יננוכו תוספדמ ,הגוצת ימאתמ ומכ ,בשחמ

 האירקל ןורכיזב תונסכואמ הלא תוארוה .םיקס

 עובק קלח תווהמו ,בשחמה לש (80א/) דבלב

 טרפ) רתויב םיצופנה םיפ105-ה תשולש .ולש

 8105-ה תא תורציימה קנע תורבח לש םירקמל

 םרוקמ ,(לשמל ,קפמוקו 18% ומכ םהלש

 ו ְר גשגתפ ,[-ב

 ו 0

 -מה סרז יכילומ םירבעמ תרדיס - 805 - ורע

 -מל ,תכרעמה חול לע םיבבש רפסמל םיפתוש

 .בשחמה לש הבחרהה יעקשבש םיסיטרכלו דבע

 סרזה תא םילבקמ ץורעל םירבוחמה םינקתה

 ,\ורעה יווקמ קלח ךותמ םהל שורדה ילמשחה

 םירחא וא סמצע ןיבל סהיניב םירשקתמ סהו

 יסופיט ץורע .םיילמשח תותוא תחילש תרזעב

 סינותנ ,הרקבו ןומזת :תותוא יגוס השולש אשונ

 -פל םירשפאמ הרקבו ןומזת תותוא .תובותכו

 -הל םיעידומ סגו ,ןוכנה רדסב עצבתהל תולוע

 דמוע וא עצבתמה ךילהתה לע םירחא םינקת

 -תה ןיב רבעומה עדימה םה םינותנ .עצבתהל

 תיארקא השיגב ןורכיזה ןיב לשמל ,םינק

 -יזב סוקימה איה תבותכ .דבעמה ןיבל (8/או)

 -נה תרבעהב ברועמה טלפ/טלקה רעש וא ןורכ

 .םינות

 -יס תא רצועה ןונגנמ - אדמתתטקד - הקיספ

 תא ריבעמו ,עצבמ בשחמהש תוארוהה תרד

 תוריש תרגיש - רחא תוארוה ףצרל הטילשה

 58 [אופתתטק] - 0]5580מ הקיספ

 לפטל ידכ תבתכנ הקיספה תרגיש .(ס0טדזאמ

 -רה המירזב הערפהל סרגש בצמב הנוכנ הרוצב

 -ישל הטילשה תא ריזחהלו ,תינכותה לש הליג

 הקיספ יסופיט השולש םימייק .תירוקמה הרג

 -יספ ,הנכות תוקיספ :םהימאותו 26 יבשחמב

 .(8א68ק7110%5) תודחוימ תוקיספו הרמוח תוק

 -וה תעצבמ הנכות רשאכ תלעפומ הנכות תקיספ

 205 תרגישל אורקל ידכ ללכ ךרדב - א תאר

 ןקתה רשאכ תשחרתמ הרמוח תקיספ .8105 וא

 וא םישקמה חול ומכ ,ישארה דבעמל ינוציח

 רקב ךרד) ישארה דבעמל ןמסמ ,יתרדסה רעשה

 -וימ הקיספ .ותלועפל קוקז אוהש (תוקיספה

 םאב ומצע ישארה דבעמה ידי לע תלעפומ תדח

 -מה תינכות :אמגודל ,האיגש בצמב לקתנ אוה

 .ייתוקיספ רקביי םג האר .0-ב קלחל הסנ

 תאופתתטקז - ₪0- הקיספ תשקב וק
 תוא אשונה רצ תשוחנ ךילומ 5011857 1.1אמ -

 -מל .תוקיספה רקבל והשלכ ןקתה ןיב ילמשח

 -מה 180 יווק הנומש שי א1-ו 6 יבשח

 -ירל םירומש [₪01-ו 18000 .7 דע 0-מ םירפסומ

 בור לש שדחמ הביתכה) יתפוקת ןורכיז ןונע

 ,תדלקמלו (ותלוכת רומישל הצוחנה ןורכיזה

 רשאכ .180 יוק 16 שי וימאותו .41-ל .המאתהב

 בשחמ יחנומ

 :המולכ ,תוקיספ-לעפומ ןקתה רבחמ התא

 ליעפהל ךירצ אוה רשאכ הקיספ רצויה ןקתה

 -הל ךילע ,יתרדס רעש ומכ ,ישארה דבעמה תא

 והשמ ידי לע שומישב וניאש 180 וק ול תוצק

 -וכ ךלש תכרעמל ףיסומ התאש םינקתה .רחא

 םג ארקנה) רקב סיטרכ םג ללכ ךרדב םילל

 -מב .ץורע לש הבחרה עקשל םיאתמה (םאתמ

 -כל 180 ירודיס תוצקהל ןתינ םימייוסמ םיבשח

 -מה הנכותב שומיש ךות םימייוסמ םיסיטר

 חינהל ךילע ,יסופיט ןפואב .וז הרטמל תקפוס

 םיאצמנה תכתמ יכילומ לע םימייוסמ םירוביח

 סו; כטג1/ זא-1זאמ יגתמ טיסהל וא סיטרכב

 ינש ןיב ףילחמ סהמ דחא לכש 40%8465)

 .םיבצמ

 - ע0 לסס -טלפ/טלק | רעש
 וילא השיגהש דחוימ סוקימ זאקטד/סטדקטד

 אוה .תבותכ ךרד איה - ןורכיזב םימוקימ ומכ -

 -הל יזכרמה דבעמה ןיב (רוביח) קשממ שמשמ

 שקמ לש דוק אורקל ידכ ,אמגודל .ינוציח ןקת

 -ושמ וא ץחלנ שקמ רשאכ םישקמה חול רקבמ

 רעשמ תיב ךרע יזכומה דבעמה לטונ ,ררח

 .(תילמיצדסקה 60 'סמ תבותכ) 600 טלפ/טלק

 תוארוה ידי לע איה טלפ/טלק ירעשל השיגה

 תאירק) זא ומכ יזכרמה דבעמה לש תודחוימ

 -המ ךרע תביתכ) 007-ו (דבעמל רעשהמ ךרע

 .(רעשל דבעמ

 כסטסמ - םינקתהל הלעפה תונכות

 -הה תכרעמל תורושקה תונכות - סת

 תא תוליכמה ,תכרעמה לוחתיא ןמזב הלעפ

 דויצ) יפקיה ןקתהב לפטל ידכ שורדה עדימה

 תונכות .(חישק קסיד :אמגודל ,בשחמל רבוחמה

 הלעפהה תכרעמ לש התלוכי תא תולידגמ הלא

 היה אל םהב לופיטהש םינקתה תללכה ידי לע

 ינש םימייק .הליחתכלמ הלעפהה תכרעמב לולכ

 -יח הנקתהל ןתינה דויצו תכרעמ ינקתה :סיגוס

 סאב .205 ךותל םייונב תכרעמ ינקתה .תינוצ

 סתוארל לוכי התא ,הלעמו 5.0 הסריג ךתושרב

 תומש .הדוקפה תרושב אומא| /פ תדלקה ידי לע

 תמישר לש םשה תדומעב םיאצמנ םינקתהה

 .הנושארה טלפ/טלקה

 תונעטנ תינוציח הנקתהל רושכימ לש תונכות

 \בוקבש עפ/][0סמ =  הדוקפה ידי לע

 -להל תולוכי ןה 05 5.0 תחת 5

 קלח .מ/108ַ1058א= הרהצהה ידי לע םג ןעט

 ןה | 205-ב תולולכה הנקתהה תונכותמ

 5 תזות 5

 -שי תואסריגב .4א51.5צ5-ו ,אגאוקפזשמ 5

 -מב \/כ55.15% תא אוצמל ןתינ 05 לש תונ

 .ת\אופסזשמ 5צ5 סוק

 תאדפמאפמפ זאפטפדחצ 5דגאס4םעכ - 154

 32 ןב ורע תרוטקטיכרא - גד טחמ

 -צי לש הדיעוו קפמוק ידי לע החתופש תויביס

 איה יתויביס 32: חנומב הנווכה .םיבשחמ ינר

 לגוסמ סהמ דחא לכש ,םיוק 32 ליכמ ץורעהש

 תחא תיראניב הרפיס - 0 וא 1 לש תוא ריבעהל

 ,184 לש ןונכתה תא הביחרה 8154 .תיביס וא

 -וג םג םימייקש תורמל .א יבשחמב ללכנש

 ,עוציבה תוריהמ לע םיעיפשמה םירחא םימר

 תומכ תא בוריקב הליפכמ ץורעה בחור תלפכה

 .ןותנ ןמזב ץורעב תרבעומה עדימה

 -ימ .תרוטקטיכראב תורישי הרחתמ 184

 -והש ,ז8או-ל תכיישה תויביס 32 ןב ץורע-ורק

 לדבה .1987 תנשב 28/2 יבשחמ תחפשמב הגצ

 5184 ץורעש אוה םיינשה ןיב דחא יתועמשמ

 צורע-ורקימ יבשחמו ,154 יסיטרכ לבקל לוכי

 י\ורע-ורקימיו '154/ סג האר .םילוכי םניא

 תצסטפדתצ | 5דגאפתפ - א

 תויביס 16 לש ורע טרדנטס 6

 -מה בור .87 יבשחמב בחרנ שומיש וב השענש

 ,154 ורע םע םיעיגמ סויכ סירכמנה םיבשח

 486-ו 386 יבשחמ םיליכמ ללכ ךרדבש תורמל

 - תויביס 32 תרבעהל םייטרדנטס אל םיעקש

 -רה יעקש .ןורכיזל יזכרמה דבעמה ןיב קר ךא

 ידוקפתל םירושק סניאש םיבבשו םירחא הבח

 .דחוימה ןורכיזה ץורעל םיפתוש סניא ןורכיזה

 םייטרדנטס אלה םיעקשה תייעבל תונורתפ ינש

 -ימו ₪154 תורוטקטיכרא םה תויביס 32 לש

 רחא טרדנטס קפסמ סהמ דחא לכ .ץורע-ורק

 ורקימ"י-ו .ייפ!54י' םג האר .תויביס 32 ץורעל

 .יי'צורע

 ו
 םייזכרמ םידבעמ

 -יאל דבעמה ךותב סוקמ - 85015158 - רגוא

 ,םירגוא 14 שי 8086-ל .םינותנ לש ינמז ןוסח

 םירבחל .תויביס 16 אוה םהמ דחא לכ ךרואש

 לרגואמ םיבר .רתוי שי 8086 .תחפשמב םירחא

 .תויביס 32 לש אלמ ךרואב םסה 6

 רומשל םיתנכתמ םיפידעמ ,רשפאתמ רבדהשכ

 הלא סינותנל השיגהש סושמ ,םירגואב םיכרע

 ןורכיז יאתמ םתגשה רשאמ הברהב הריהמ איה

 -וכי םידחא םירגוא .םהילא סתביתכו םירחא

 שי םירחאלש דועב ,עדימ ןוסחיאל שמשל םיל

 .םידחוימ םישומיש

 תלבק - קומו זאזא6 - 'רוציי ספ''ב ןוגריא

 -וקה הארוהה דועב החונעיפו האבה הארוהה

 תוריהמ הלוע וז ךרדב .תעצבתמ ןיידע תמד

 דע תוניתממה ,רתוי תונשי תוטיש לע עוציבה

 תא תולבקמ זאו ,תמדוקה הארוהה םויסל

 -מב תויונבה תודרפנ תודיחי .השדחה הארוהה

 -אמ העוציבו החונעיפ ,הארוה תלבקל דבע

 אשנ 80486-ה .רוציי ספב ןוגריאה תא תורשפ

 תא ועצבב ,םישדח םיהבגל וזה הקינכטה תא



 סץווחז |

 סירוטקסה ,םישארה רפסמ ידי לע איה חישק קסיד ןייפאל תחא ךרד

 בשחמ יחנומ

 תסא) -  יתימא דומ

 הלועפה בצמ והז - אוספמ

 8086 ידבעמב | דיחיה

 -ייח ובש בצמהו ,8088-ו

 ,80286 ידבעמ תויהל סיב

 -חל ידכ 80486-ו 6

 לוכי הז דומב .8086 תוק

 1 או8-ל קר תשגל דבעמה

 המכ תולת אלל ,ןורכיז

 שי .תכרעמב שי תגא

 ;ללכה ןמ םיאצוי המכ

 וא 80386 ,80286 דבעמ

 השיג שוכרל לוכי 6

 -יס לעמש 8-ל תלבגומ

 -סה תרזעב 1 א!8-ה ןומ

 דבעמ תוארוה לע תוכמת

 ידי לע וא תודעותמ יתלב

 .תובותכ יוקב ינדי לופיט

 דומיו 'ןגומ דומ' סג האר

 .'יחוכב 6

 תוחלצ רפסמ שי יסופיט חישק קסידל .ול שיש םירדניליצהו
 סילוכי ונאש ךכ ,תחלצ לכ לש דחא דצ תרשמ דחא שאר .(ק1ג16ז5)

 סייטנגמה םיחטשמה .ולש שארה רפסמ יפ לע קסידה דצ תא תוהזל

 המרע .םילולסמ תויורקה תוירטנצנוק תועבטל סיקלוחמ תוחלצה לש

 .רדניליצ תארקנ תחלצ לכ לע םוקימ ותואב םילולסמ לש תיכנא

 7 ליבהל יושע רוטקסל םיתב 512 םע 119 א18 לש חישק קסיד

 .לולסמל םירוטקס 34-ו םירדניליצ 1,024 ,םישאר

 וז הקינכט .דחא ןועש רוזחמב תוארוהה בור

 -חי םירפושמה ויעוציבל הבר הדימב תיארחא

 .םימדוק לטניא ידבעמל תיס

 תורידת - 61.00% 5קפמק - ןועש תוריהמ

 הדוקפה רוזחמב דעצ לכ חתופה ןועשה שיבג

 א12-ב תאטובמ תורידתה .יזכרמה דבעמה לש

 -שמ דבעמה .(הינשב תודונת ינוילימ וא ץרהגמ)

 םע ומצע תא םאתל ידכ ןועשהמ תומיעפב שמת

 -יהמ .רבוחמ אוה םהילא םינקתההו םיבבשה

 4.77 אוט;-מ הענ 80886 תחפשמב ןועשה תוה

 יבבשמ קלחב 66 82-ל 8086/8088 ידבעמב

 רתויב שידחה בבשה אוהש ,קםאדחנא(-בו 6

 .586 ותונכלמ תענמנ לטניא .80א886 תחפשמב

 תעבוק ןועשה תוריהמש רמול ןתינ יללכ ןפואב

 .בשחמה לש עוציבה תוריהמל ןוילעה לובגה תא

 ,דבעמה לש ימינפה ןונכתה ומכ ,םירחא םימרוג

 לשו הכימתה יבבש לש עדימה תרבעה תוריהמ

 סילוכי ןורכיזל תשגל ידכ ץוחנה ןמזהו ,ץורעה

 לא סתולעהל אל ךא ,םיעוציבה תא טאהל

 ללכמ אצוי .ןועשה ידי לע עבקנש לובגל רבעמ

 ידבעמ ינש שי ובש ,קמאדזשאו-ה בבש אוה הז

 -יהמ ובו ,66 א!!צ> תוריהמב 486 ייומד םימלש

 האוושהב בוריקב הלופכ איה עוציבה תור

 .4860%2/66-ל

 ?אסדמ6דפפ - ןגומ דומ

 הלועפ בצמ והז - אוססמ

 ,80386 ידבעמ םילוכי וב

 -יזל תשגל 80486-ו 6

 לובגל רבעמ אצמנה ןורכ

 .יתימא דומ לש 1 או8-ה

 80286 לוכי ןגומ דומב

 לש 16 א(8-ל דע תשגל

 דע תשגל םילוכי 80486-ו 80386 ידבעמ ןא\א|

 ותלוכיב אוה 'ןגומ דומי םשה רוקמ .4 68-ל

 תועצבתמ תונכות דדובל הז בצמב דבעמה לש

 תולטמ יוביר רשפאמ הז רבד .וזמ וז

 תונוש תורגישל ובש בצמ אי ג8אזאס)

 םע דחי ,(ףתושמ ןורכיז חווטו ףתושמ דבעמ שי

 תינכות לכ לע עיפשהלמ היוגש הרגיש תעינמ

 תוכרעמל .הלעפהה תכרעמ דחוימב - תרחא

 תורשפא שי ,05/2 ומכ ,ןגומ דומ לש הלעפה

 יבאשמב שומיש :רמולכ ייחוכב ןורכיזיי רוציל

 ןורכיזל ףילחתכ (חישק קסיד :אמגודל) תכרעמ

 .!חוכב 86 דומיו ייתימא דומ' םג האר .יתימא

 סייק - /ז₪דנג1 86 אוססמ - חוכב 86 דומ

 הז הלועפ בצמ .80486-ו 80386 ידבעמב קר

 יבשחמ רפסמ תוקחל דיחי דבעמל רשפאמ

 יבשחמ רפסמ דקפתל בשחמה לוכי ךכ .6

 -ות תולוכי וז הרוצב .תינמז וב םילעופה 6

 .ןגומ דומ תביבסב ץורל יתימא דומ תוינכ

 תוכרעמש אוה הז בצמ לש דחא ישעמ סושיי

 -פה תוביבסו 05 /2 ומכ ,ןגומ דומ לש הלעפה

 -מל ךא ,הלעפה תכרעמכ תוארנה תוינכות) הלע

 -יבל ןתתתמש הלעפה תכרעמב תושמתשמ השע

 לש | \ופשסאפ ומכ ,תכרעמ תולטמ עוצ

 דומב שמתשהל תולוכי ,(אמגודל ,טפוסורקימ

 -ינל תוינכות .ת05 ימושיי לש תולטמ יובירל הז

 אגא 386 ןמכ ,80386 לש ןורכיז לוה

 -ירמ 05 5.0 לש םאו/(386.םא-ו 386 ,0 אא

 תולוכי ןהש ךכ ,חוכב 86 דומב 05 תא תוצ

 ידבעמ לש ןורכיזה יופימ תלוכי תא לצנל

 בחרומה ןורכיזה תא תוארהל 80486-ו 6

 -יש אלל סירוזיאב אצמנכ (1 או8 לעמש ןורכיז)

 ןיבש ןורכיז ימוקימ) ןוילעה ןורכיזה לש שומ

 ןורכיז יסיכ תריצי ךות ,(1 או!8 ןיבל 640 8

 -'ז לש סיקולב םיארקנה ,שומישל ןתינה אז

 טסקפת אוטאוספצ 8100%5 -) ןוילע ןורכ

 .יילתימא דומייו ייןגומ דומיי סג האר .(טאו8

 156 - תלבגומ תוארוה תכרעמב בושחימ

 פסט סםס אדא נבו -

 סידבעמ סידבוע הבש הרוצ - 60אוקטדזאס

 -ועפ .תויסיסב תוארוה לש הנטק הצובק ילעב

 עצבתהל תולוכיה ,לפכו קוליחכ תובכרומ תול

 עצבתהל תובייח ,6156 דבעמב תחא הארוהב

 אוה ןורתיה 8156 דבעמ לע תוארוה תרדסב

 תונעיפ תרשפאמ הנטקה תוארוהה תצובקש

 רפסמש ךכ ,תוארוהה לש הברהב ריהמ עוציבו

 -וה עוציב ןמזב עצבתהל תולוכי 8156 תוארוה

 0186 םג האר .תחא 6156 תאר

 0186 - תבכרומ תוארוה תכרעמב בושחימ

 605% | אפדתטשדסא

 -עמ םילעופ הבש הרוצה יהוז - 60אוקשדזאס

 -ירת םיניבמה ,80א86 תחפשממ הלא ומכ סידב

 תעצובמה הטישה .תודוקפ תואמ ילוא וא ,ירס

 סניב םילדבהה דחא תא המיגדמ לפכ יבושיחל

 -וה םיליכמ 6156 ידבעמ בור .8156 ידבעמ ןיבל

 ךא ,(80886 ידבעמב 1אוט[ וא אוט1,) לפכ תאר

 -הל ידכ .8156 ידבעמב ךכ חרכהב וניא בצמה

 -לא בותכל ךילע ,8א156-ב םירפסמ ינש ליפכ

 ךות הדובעה תא עצביש (ןורתיפ תטיש) םתירוג

 םג האר .םירפסמ לש רזוח רוביח לע תוכמתסה

"180 

 -ובק - אד ט6דנסא 587 - תוארוה תצובק

 -וג ןהמ תחא לכ .ריכמ דבעמהש תודוקפ תצ

 תרבעה :אמגודל ,תרדגומ הלועפ עצבל ול תמר

 האירק וא ,ינשל דחא רגואמ םסינותנ לש תיב

 ןטק ץמוקמ לחה ןיבהל לוכי דבעמ .הקיספל

 .ונונכתב יולת ,תואמ רפסמב הלכו תוארוה לש

 ,0-ו 1 יכרע קר שרפל םיבשחמ סילוכי ,תאז סע

 ,תילמשח הרוצב םיגצוימ תויהל םיבייח הלאו

 -הל םיתנכתמ סיגהונ ןכל .ךומנ וא הובג חתמכ

 סש שי הבש ,(4555א/81.צ) ףסא תפשב שמתש

 ףסאמ תנכות .תיטמתמ תנפצומה הלועפ לכל

 תפשל הרזח תומשה תא תכפוה (4555א/81 08)

 .(אורקל לוכי דבעמהש 0-ו 1 תורפסה) הנוכמ

 איה 80א886 לש ףסא תפשב תיסופיט הארוה

 ךרעה תא ריבעהל דבעמל הרומה ,אוס א13,33ה

 ' 56 םג האר .48 רגואל ילמיצדסקה 3

 ירגוא'-ו
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 .ירגואיי האר - רטסיגר

 ולא - 57 טקקזאס 1 םשפ1, - הגרד תומר

 -לג ירפסמל תויגולנא םידבעמ תוגרד ןה

 רפסמ רבע 80386-ה .הנכותב תואסר

 ידכ ךות ,ותורגבתה ךלהמב הגרד תומר

 ,םימימת םהמ המכ ,םיצוק רפסמ ןוקית

 -רה 80386-המ קלח ,אמגודל .אל םירחא

 -וכי ויה אל ,(ג הגרדמ םיבבש) םינושא

 .יתימא דומל הרזח ןגומ דוממ רובעל םיל

 -וק וליכה רתוי םירחואמ 80386 יבבש

 -של ,בשחמה תוליענל סורגל ולכיש םיצ

 .תורחא תורצו לפכ תואיג

 -מה תא סינכמ ובש חנומה והז - 6

 -מב םישמשמה לטניא תחפשממ םידבע

 -וכ החפשמה .םהימאותו 18%[ 6 יבשח

 ,80286 ,8088,8086 םידבעמה תא תלל

 תאו (פא-ו 8%) 486 ,(סא-ו 5א) % 6

 לכב ההז 8088-ה .שדחה ?םאדזשא|-ה

 קשממ שי 8088-לש ךכל טרפ ,8086-ל

 -מה .תויביס 16 אלו ,תויביס 8 בחורב ינוציח

 80186 םיחכשנה םיבבשה תא םג תללוכ החפש

 -יא םיבשחמב שומישב ויה אל סה .80188-ו

 :רמולכ ,'םיעמטומ םירקביכ ושמיש אלא ,םייש

 -בכ ,תולבגומ תומישמל םיבשחמ לש םידבעמ

 -רמ דבעמיי םג האר .יטמוטוא ינכימ דויצ תרק

 לזכ

 םייטמתמה רזעה ידבעמ תחפשמ יהוז - 7

 80287-ה ,(8088-ו 8086-ל) 8087-ה :לטניא לש

 עילסמה) 80387-ה ,(80286 יבשחמל רבחתמה)

 (80386 | 5א-ל) 803878%א-ה | ,(80386-ל

 קלח .(804865א ידבעמל עייסמה) 804875%-הו

 רזע ידבעמב ורזענ םימדקומה 386 ידבעממ

 .ןיידע ןכומ היה אל 387-הש סושמ ,287 גוסמ

 .יםייטמתמ רוע ידבעמ' םג האר

 || | ב
 םיקסיד

 רתויב הנטקה הדיחיה - 6108788 - לוכשא
 ליכמ לוכשא .תוצקהל לוכי 05-הש קסיד לש

 םרפסמש ,םייכשמה םירוטקס רתוי וא דחא

 .קסידה לדוג יפ לע עבקנ

 קסיד לש היימדה - גאו פפא - גאו - קסיד

 דחוימ רביירד ידי לע תלעפומו תרצונה ןורכיזב

 ןורכיזב) תינורטקלא הרוצב םינותנ רמושה

 קסיד לוכי ןוכנ שומישב .תיטנגמ אלו ,(6א]

 -יש לעב םושיי לש םיעוציבה תא רפשל א[
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 תוריהמב לעופ אוהש סושמ ,קסידב ידבכ' שומ

 קסידל רביירד שי ,לשמל ,כ05 5-ל .ןורכיזה

 -יירד גישהל ןתינ .אאוספזשמ.8צ8 סשב תאו

 לעש סינותנה .ישילש דצ תורבחמ םירחא סירב

 -מה תא םיבכמ רשאכ םידבוא א[ קסיד יבג

 סיבייח רומשל ךנוצרבש םיצבקש ךכ ,בשח

 אאא יקסיד .יתימא קסידל םיקתעומ תויהל

 .יחוכב םיקסידי םג םייורק

 כו - - םיצבקה תאצקה תלבט

 -מה המישר - 41106ד10א 7915 - תוד

 לעש תולוכשאה לכ לש 205 ידי לע תקזחות

 ןכו םהלש םימוקימה תא תללוכ איה .קסידה

 סיאצמנ וא ,םימוגפ ,שומישל םינימז סה םאב

 סושו םסג 547-ב .ץבוק ידי לע שומישב רבכ

 סג האר .ןותנ בוק םירצויה תולוכשאה רדס

 .ילוכשא'

 -קה קסידה לש קלח - ת4דוזזסא - הציחמ

 רבודמ וליאכ הלעפהה תכרעמ תלפטמ ובש חיש

 -דב טומריפ עצבתמש רחאל .סלש דחא קסידב

 תנכות תרזעב תוציחמ רוציל ןתינ ,הכומנ הגר

 הלעפה תכרעמ לכ .058 לש 15% תורישה

 ינפלש 205 תואסריג .הציחמב שמתשהל הלוכי

 לדוג .32 או8-מ תולודג תוציחמ והיז אל 3

 הציחמה לדוגב יולת ,2א-4א אוה תולוכשאה

 ילוכשא' םג האר .תכרעמה לש 05 תסויגבו

 .יהכומנ הגרדב טומריפיו

 ןורכיזב רוזיא - כ5%א 6075 - קסיד ןומטמ

 תנמטה .ונממו קסידה לא ךרדב עדימ רצואה

 -ידה יעוציב תא יתועמשמ ןפואב תרפשמ קסיד

 קסידל תיזיפה השיגה בור תפלחה ידי לע קס

 1:1 וה

 אדוומ אוהש ךכ ידי לע חישק קסיד לש םיעוציבה ינייפאמ לש ןידע ןונוויכ רשפאמ םייניב חוור

 קסידב .ותארקל ןכומ ןנוכהש ןמזב ךרעב ןנוכה שארל עיגמ אבה בקועה רפסמב רוטקסהש

 -קס השולש לש קחרמב םה סיבקוע סירפסמ ילעב םירוטקס ,3:1 אוה םייניבה חוור ובש חישק

 סע ינשהו ,1:1 לש םייניב חוור םע דחא - םיחישק םיקסיד ינש ןאכ םיראותמ .הזמ הז םירוט

 .םירוטקס 17 םהמ דחא לכל ;3:1 לש סייניב חוור

 05 5.0 .אגאו-המ תורישי םינותנ תרבעהל

 לורקה ,ושמ ןומטמ ןקתה סע עיגמ

 יעוציב תא דאמ רפשמה אוהדת 5

 -ות תא םג הלידגמ 5א1/48ךפאש.5צ5 .קסידה

 -טמ לכ השועש ומכ) קסידה לש םייחה תלח

 סיעבונה יאלבהו ךוכיחה תתחפה ידי לע ,(ןומ

 וארקנ סינותנהש רחאלש סושמ ,ףוצר שומישמ

 עדימ ותואל תופסונ תושיג ,ןורכיזל תחא םעפ

 -ות גישהל ןתינ .קסידל תורישי תועצבתמ ןניא

 הנכותה ומכ ,ישילש דצ תורבחמ ןומטמ תוינכ

 .טפוסורקימ לש 5טקטז 0-אאוא תירלופופה

 לע רתויב הנטקה ןוסחיאה תדיחי - רוטקס

 יתב 512 ללכ ךרדב תללוכ איה .קסיד חטשמ

 -קס רפסמל קלוחמ קסידב לולסמ לכ .עדימ

 קסיד .1 יסמ הנומתב םסגדומש יפכ ,םירוט

 .לולסמל םירוטקס 17-34 ליכמ ינייפוא חישק

 -מה םיקסידב רתוי הובג תויהל יושע הז רפסמ

 רפסמ ןהבש ,רוזיא-תויביס תוטלקהב םישמתש

 .קסידה זכרממ קחרמה יפל הנתשמ םירוטקסה

 עטק - 8007 580108 - לוחתיאה רוטקס
 םינייפאמה תא רידגמה עדימ ליכמה קסידב

 תינכות םג ליכמ אוה ;קסידה לש םייסיפה

 -יעט ךילהת תא הליחתמה הנוכמ תפשב הרצק

 .לוחתיאה ןמזב ןורכיזל הלעפהה תכרעמ תנ

 ישאר לוחתיא רוטקס םג שי חישק קסידב

 -וחמ דציכ ראתמה ,(א145ד58 8007 550108)

 -קס תא הליכמ קסידב הציחמ לכ .קסידה קל

 ."הציחמיי םג האר .הלש לוחתיאה רוט

 וסה-(םטתמ - ההובג הגרדב טומריפ

 קלח וא קסיד תנכה לש ךילהת - 0



 -ובג הגרדב טומריפ .כ05 ידי לע שומישל ונממ

 רוטקס תא רצוי ,יגול טומריפכ םג רכומה ,הה

 (תאַד) םיצבקה תאצקה תלבט תא ,לוחתיאה

 -הל ןתינש ךכ ,קסידה לש שרושה תיירפס תאו

 ללוכ ללכ ךרדב .קסידה לע םיצבק רומשל ליחת

 רותיאל קסידה חטשמ לש הקירס םג טומריפה

 -אל ושמשי אלש ךכ ,סנומיסו םימוגפ םירוזיא

 708%7 תדוקפ תא קפסמ 205 .עדימ תנסח

 םג האר .ההובג הגרדב םיטומריפ עוציבל

 םיצבקה תאצקה תלבטי"  ,יילוחתיא רוטקסיי

 ."הציחמ"'-ו ,יי(=גד)

 10 1טטמ) - תכומנ הגרדב טומריפ

 םירוטקסו םילולסמ תריצי ךילהת - 07

 ןומזת ידי לע ,(שימג וא חישק) קיר קסיד לע

 ןנוכה לש הביתכה שאר ךרד םיילמשח םיפחד

 .בבותסמה קסידה בחורל ענ אוהש ןמזב

 רחאל שארמ םיעיגמ םיחישקה םיקסידה בור

 -ועל ,םישימג םיטקסיד .הכומנ הגרדב טומריפ

 טומריפו הכומנ הגרדב טומריפ םירבוע ,תאז תמ

 08/7 תדוקפ תלעפה ןמזב ההובג הגרדב

 -יד לש הכומנ הגרדב יתפוקת טומריפ .פ058 לש

 לחזיי םשב עודיה ילוחב סחול םימייוסמ םיקס

 -בה בקע סירדניליצה ךרעמב יוניש :י'תוכרעיהה

 לש 5ת1אאודפ [ ומכ תוריש תונכות .ינכמה יאל

 שדחמ טומריפ תורשפאמ 01850א תו

 טומריפ .וילעש עדימה תדמשה אלל קסידה לש

 האר .יויפ טומריפ םשב םג עודי הכומנ הגרדב

 .ירוטקסיו ישאר םג

 -סמ לש ףסוא אוה - 6צ1זאפמפ - רדניליצ

 תנסחאל תויתעבט תויטנגמ תועוצר) םילול

 תוחלצ לע הז לעמ הז םימקוממה ,(עדימ

 .(1 הנומת האר) חישק קסיד לש (ע1.\דדח5)

 לילג הצובק לכ תרצוי םילולסמה לע לע-טבמב

 .המש ןאכמו ,ינוימד (רדניליצ)

 ךותב לית ילילסמ יונבה ןקתה - תמגע - שאר

 אוה .קסידה חטשמ בחורל הענה ,הנטק הבית

 -מה תודונתה תשיח ידי לע עדימ אורקל לוכי

 תומיעפב שומיש ידי לע עדימ בותכלו תויטנג

 לע הנוש תויטנגמ לש חטש תריציל תוילמשח

 -ידב (71.\דדפמ) תחלצ לש דצ לכל .קסידה ינפ

 -לו ,םירפסוממ םישארה .ולשמ שאר שי קס

 -סמ יפל תוחלצ ידיצ םירפסוממ תובורק םיתע

 םישימג םיטקסיד יננוכל .םהלש םישארה ירפ

 -ידה בור .םישאר ינש ללכ ךרדב שי םיידדצ וד

 .הלעמו םישאר השימח םיללוכ םיחישקה םיקס

 הקינכט - אדמת םגטזא6 - םייניב חוויר

 בצקל יבטימ אוה קסידב םירוטקסה רדס הבש

 תא לסחמ םירוטקסה חוויר .םינותנה .תהבעה

 אורקל לגוסמ וניא שארהש ךכמ עבונה בוכיעה

 םייסש רחאל דימ אבה רוטקסה תא בותכל וא

 :אמגודל .םדוקה רוטקסה תא בותכל וא אורקל

 בשחמ יחנומ

 לנפל שארה תא רובעי ינש רוטקס ובש קסיד לע

 -יב חווה רותפי ,וילא השיגל ןכומ היהי ןנוכהש

 ןנוכב םירוטקסה רדס .היעבה תא 3:1 לש םיינ

 -קס .2 הנומתב סגדומ 3:1 לש םייניב חוור םע

 הזמ הז םיקחורמ סיבקוע םירפסמ ילעב םירוט

 .םירוטקס השולש

 םייניב חוורב םישמתשמ 486-ו 386 יבשחמ בור

 ךומנ וא ידמ הובג אוהש סייניב חוור .1:1 לש

 ידי לע םיעוציבה תא תיחפמ ןותנ בשחמל ידמ

 -סמ ילעב םירוטקס לש תוביתכו תואירק בוכיע

 לחה ,תונתשהל הלוכי הנתמהה .םיבקוע םירפ

 ןמזב הלכו ,דחא רוטקס תרבעהל שורדה ןמזהמ

 םג האר .קסידה לש םלש בוביסל שורדה

 .ירוטקסיי

 םאאגאסמכ 5אג1 סמטוסמ - פת[

 םיקסידל ץופנ (רוביח) קשממ - אדמתתגסמ

 לבוקמ קשממ השענ 51 .םילודג םיחישק

 ,51-506-ה קשממל הפולחכ ,םינומשה תונשב

 סייטיא שופיח ינמז ויה תוירקיעה ויתולבגמש

 (לולסמה תא אוצמל קסידה שארל ץוחנה ןמזה)

 םייניפוא ₪51 ירקבל .ךומנ עדימ תמירז בצקו

 10 אפק לש םינות) תרבעה תויוריהמ שי

 .הלעמו (הינשל ,תויביס ינוילימ וא ,םיטיבהגמ)

 האר .20 אוטקנ-מ הלעמל - םימייוסמ םירקמבו

 .51-506-ו '5051י',י1פטיי ,יישאריי םג

 - אדמס דפ ספזשמ םן.ם0ד80105 - שש

 -שה תונש ףוסב ץופנ היהש חישק קסיד קשממ

 םיחישק םיקסידב שומישב היה אוה .םינומ

 םהבש ,הלעמו 40 -500א18 לש תלוביק ילעב

 וא תינוניב עדימ תמירז תוריהמ השורד התיה

 -ומ סיינורטקלאה םילגעמה הז קשממב .ההובג

 ,םיננוכה ימאתמב אלו ,םמצע סיננוכב םיללכ

 -מה 486-הו 386-ה יבשחמ בור .51-506-ב ומכ

 8081/ םג האר 18 יננוכ םע םיעיגמ םיריה

 ."87-506"- ר שפת

 אוססוהמס ץאמסטתאסצ - או[

 -יקל רתויב הצופנה הטישה- או(ספט1 אסא
 -קה קסידה חטשמ לע םייראניב סינותנ דוד

 הלופכ איה םינותנה תופיפצ וז הטישב .חיש

 .( תא) תיטרדנטס רדת ןונפא תטישל תיסחי

 .11ַ/ םג האר

 הטישה -<טא אסד 1תהמפ - אעע

 לש חטשמ לע םינותנ דודיקל הינשה הצופנה

 דודיק לש ןויערה תא תחקולה ,חישק קסיד

 דודיק ידי לע אויאו-ל רבעמ דחא דעצ ייסכחיי

 ,רתויב תלבוקמה הרוצה .תויביס לש תוצובק

 רשאמ םינותנ רתוי 50% תסחוד ,27

 1.1, תויורקה ,1.1 לש תורחא תוטיש .אחיאו

 ףא הלודג םינותנ תופיפצב תוכמות ,ם1 וא

 רקבב 57 -506 רקב לש הטושפ הפלחה .רתוי

 20 אופ ןב קסיד וכפהי ,שדחמ טומריפו

 -קה קסידהמ 811, תושירד ,תאז םע .30 א8-ל

 ינפל רקב ףילחת לא ןכל .רתוי תולודג ןה חיש

 .8ז 1, םאות אוה קסידהש ןרציה לצא תאדיווש

 .יאוחאי םג האר

 5411, ססאוקטדמת 55 או - 1

 -מב ופנה חישק קסידל קשממ - אד פת 65

 דע) דחוימב םילודג םיקסידל תוקוקזה תוכרע

 המירז תויוריהמלו (םיתב דראילימ 3 םהש ,8

 אוהש 8051-2 לש טרפימה .דחוימב תולודג

 םיתב ןוילימ 10 תרבעה רשפאמ ,רתויב שדחה

 סע םירשקתמ םיבשחמ .תויביס 8 ינותנל ,הינשב

 -ובג הגרדב תודוקפ תחילש ידי לע 8651 ינקתה

 םייגול םילגעמ ידי לע חונעיפ תורבוע הלאו ,הה

 -יש עצבל ןתינ .סמצע םינקתהה לע םיאצמנה

 אבל םהמ דחא לכ רוביח) 5051 ינקתה לש רושר

 סינותנ ןוסחיא ינקתה רפסמש ךכ ,(וירחא

 םילוכי (המודכו םיטרס יננוכ ,םיחישק םיקסיד)

 " 1פמ"ייפספז" סג האר .דחא םאתמל רבחתהל

 ."87-506%-ו

 יבשחמב אצמנה חישקה קסידה קשממ - 6

 -יד יננוכב שומישב אצמנ ןיידעו ,18% לש ץ6.אד

 הז קשממ .40 או8-מ ןטק סחפנש סיבר םיקס

 תרבח ידי לע םיעבשה תונש ףוסב חתופ

 ד זא | הארקנש) 5

 34 ןב הרקב לבכב ןייפואמו ,(ת6 אס

 תוריהמו םירוביח 20 ןב םינותנ לבכ ,םירוביח

 -שב םינותנ תויביס ןוילימ 5 לש העונצ הרבעה

 היורקה ,הז קשממ לש תרחא הסריג .הינ

 צוח ישופיח היורקה הקינכטב תרזענ 2

 לש שדחמ ןוגריא ידי לע שופיחה ינמז תנטקהל

 ללגב .רדס יפל ןעוציבו ,םילולסמל השיג תושקב

 סיראותמ סה ,םיקשממה ינש ןיבש קודהה סחיה

 ,םג האר .81-506/412 םשב תובורק םיתעל

 "8051" ן 5 01","[פמ"

]₪ 

 תועט ןוקית

 ,\אות6סשמ תוימלצ הנבמ לע רמאמב ,6 ןוילגב

 ךירצ 138 דומעב יבשחמה לש הרבגלאהי עטקב

 .בתכנש יפכ אלו ,1 גאס 1 = 1 תויהל
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 (1ג0 ימעמ ךשמה םיחלצומ תונויליג

 :תויצקנופה תמישה תגצהל ₪3 שקמ (ב

 תויצקנופ תמישר ליכמ ינורטקלא-ןוילג לכ עודיכ

 -תמ תויצקנופה לכ .שמתשמה שומישל הלודג

 -בו 6 שיקהלמ טושפ רתוי המ .6 ןמיסב תוליח

 33 שקמ לע שיקהל היצקנופה תא שיקהל סוקמ

 -רה .םיירשפאה תויצקנופה תמישר תא לבקלו

 סלוא ,ןוילגה לעמ תחא הרושב העיפומ המיש

 יכ ןיבהל לק ,83 שקמ םע הרצקה ונתורכה פייע

 -ופה תומש תגצהל סורגת ₪3 לע תפסונ השקה

 .ךסמה לדוג לכ לע תויצקנ

 :ורקמה תודוקפ תמישה תגצהל ₪3 שקמ (ג

 ,ורקמ תודוקפ תמישר ליכמ ינורטקלא-ןוילג לכ

 .[ ןמיסב תוליחתמ תודוקפה לכ

 ןבומכ שיקנ ,םיירשפאה תודוקפה תמישר תלבקל

 העיפומ המישרה ₪3 שקמ לע כייחאו [ ןמיסה לע

 לע תרזוח השקה ןבומכ ,ןוילגה לעמ תחא הרושב

 .ךסמה לכ לע המישרה תעפוהל סורגת 3

 תעב תוגיצמ (ק05 תסריג) תונכותה לכ עודיכ (ד

 החיתפ ,הניעט ,הרימש ןוגכ םיצבק לע תולועפ

 -וצת ליכמה ןטק ןולחב םיצבקה תמישר תא יוכו

 -מב ₪3 שקמ .םיצבקה תמישר לש תמצמוצמ הג

 ךכ ךסמה לדוג לכל הגוצתה תא ביחרמ הז הרק

 .םיצבק תומש סומיסקמ תוארל ןתינש

 שקמ תרזעב - תטלחומ הרוצב אתל תוסחייתה

 .485 שקמ 4

 טחייתהל החסונ תביתכ תעב רשפאמ 14 שקמ

 אתב םא לשמל .טלחומ ןפואב םירחא םיאת לא

 ןושאר ןותנ םיליפכמ ונאו 5-ה רעש עיפומ 1

 תא בותכנ 5-ה רעש לש ךרעב סיבושיח תדומעב

 ןותנה ןותנה תא הווהמ 65) 6*41 5 החסונה

 פ 5 ב 6 אר

 תולע סאודטאזסא

 תולע
 2 סטדפטה

 ./ ןוכדעל שמשמ הז רוזא
 | דוביעה רחאלו ,טלפה

 זאק --ה םוחתל

 אקט

 1993 ינוי לארשי 0

 שיקנ 41 את ןומיס תעב םא .(ליפכהל שי ותוא

 -מה 5451 האבה הרוצה תא לבקנ 4 שקמ לע

 החסונה תקתעה תעב ,תטלחומ תוסחייתה הגיצ

 אתל סחייתנ דימת םיאתה ראש לכב 5*, 

 75 ,85-ל הנתשת 25 אתל תוסחייתהה סלוא 4 1

 השקה תעב .(הטמ יפלכ םיקיתעמש החנהב) יוכו

 :סינוש םיבצמ 8 םילבקמ 4 שקמ לע תרזוח

 .תטלחומ תוסחייתה אלל 1

 -ומ ןפואב עובק אתה סלוא ישפוח ףדה: 1

 .טלח

 .עובק הרושה ביכרמ קרו ישפוח ףדה 1

 .עובק הדומעה ביכרמ קרו ישפוח ףדהה :1

 .ישפוח אתה סלוא עובק ףדה 1

 .עובק אתהו עובק ףדה 1

 עובק הרושה ביכרמו עובק ףדה 1

 .עובק הדומעה ביכרמו עובק ףדה 1

 .ואזאפסוא שקמ 6 שקמ

 -פה תונולחה תא גיצהל ןתינ 3.4/3.1+ סוטולב

 .םינפוא ינשב םיחות

 היצפואה ""ע | תידמימ תלת  הגוצתב

 ./ואסאא5זגטד ותצפסוא5 קתא5ק6ךץצמ

 .ךסמה לע תינמז וב תונולח 3 הגיצמ וז הדוקפ

 גייע םיגצומה תונולחה ןב רובעל רשפאמ ₪6 שקמ

 סניאש תונולחל רובעל ₪6 תרזעב ןתינ אל .ךסמה

 .ךסמה לע םיארנ

 6ד1-ק00< םישקמה בוליש יייע עיגנ םהילא-

 .(הרוחא ףודפד) 0781-קספא וא (המידק ףודפד)

 כנש .ךסמה גייע תונולח ינש גיצהל ןתינ ןכ ומכ

 ןכו בוק ותואמ םינותנ ליכהל םילוכי תונולחה

 ראשו ,א ץבוקמ תורוש 3 לשמל ,םינוש םיצבקמ

 ןתינ הז הרקמב ןבומכ .ינשה <בוקהמ תורושה 5

 -חה ץב רבעמל 6 שקמב שמתשהל היהי

 שקמ - תותליאש אשונב תינשדח הסיפת.תונול

 .טטמפצ שקמ 7

 4 4 ו: 6

 1 ןשי םש  ןנכותמ סרוק | ןויצ
 2 לוהינ

3 
 4 דבועה םש | ןנכותמ סרוק | ןויצ
 5| | ילואש המלש לוהינ <-
 6 רואלג איג לוהינ <

7 

8 

9 
10 

 11 דבועה םש | ןנכותמ סרוק
 12| | ץיבומיח ן תרושקת
 13| | ילואש המלש לוהינ
 4 יול רואיל תרושקת
 15 ןהות רמת וויש
 16 רואלג איג הינ

17 

 -רמ םישודיח רפסמ וסנכוה 3.4/3.1+ הסריגב

 .תותליאש סע הדובע אשונב םיננע

 -ובמ תומושר ףולשל רשפאמ ןושארה שודיחה

 לע סינוש סייוניש עצבלו ,םינותנ סיסבמ תושק

 הייוגש הלימ ןוקית ,רכש יוניש ןוגכ ,טלפה םוחת

 תציחלב ריזחהל םינקותמה סינותנה תאו יוכו

 ןתינ ליבקמב .ירוקמה םינותנה סיסב לא שקמ

 -נל תפסותכ ןוכדע ורבעש םינותנה תא ףיסוהל

 .\בוקה ינות

 :אמגודל

 -תה ידבוע לע בקעמ םילהנמ םדא חוכ תקלחמב

 .תויומלתשהו םיסרוקל סיאצויש הרב

 -ותמ ףתתשמ לכל סינייצמ סרוק םימייקמש ינפל

 רמגב .סרוקל אצוי אוה םייוסמ ךיראתב יכ ןנכ

 -שמ לש סינויצ תווח ספוט הרזח םילבקמ סרוקה

 לכ תא ףולשל שי סינויצה ןוכדעל .סרוקה יפתת

 ןויצה תא טלפה םוחתב ןכדעל ,סרוקה יפתתשמ

 ריזחהלו ,סרוקב סתופתתשה רבד תא ןכו ולבקש

 סמוקמל סינותנה סיסבל הרזח תומושרה תא

 .סדוקה

 :עוציבה ןפוא

 יפכ טלפהו ןוירטירקה ,טלקה סוחת תא רדגה

 ,2.א הסריג סוטולב םירידגמש

 -וכה תרוש ללוכ םינותנה סיסב לכ - טלקה םוחת

 .ךרוצה פייע תוקיר תורוש ףיסוהל ןתינ ,תורת

 -יגב רחא סוקמב תורתוכ תרוש - ןוירטירק סוחת

 -קה ובתכ: הב הקיר תרוש היתחתמו ןויל

 -הל תוקיר תורוש רפסמ ןמסל ןתינ .סינוירטיר

 לידבהל ,בל סיש .דיתעב ןוירטירקה םוחת תבחר

 -תל תועירפמ אל תוקיר תורוש ,תורחא תונכותמ

 .ןוירטירקה סוח

 רחא סוקמב דבלב תורתוכה תרוש - טלפה סוחת

 סוחת היהיש גואדל שי וז הרוש תחתמ .ןויליגב

 .(8192) הנורחאה הרושה דע קיר

 : טלפל סינותנה סוחת ןיב רשקה תרדגה

 שקה ,לבוקמש יפכ ₪א18407  שיקהל סוקמב

 -רה תא ליכי טלפה סוחת ,אוספז צץ תא גד

 .ןוירטירקה סוחת תרדגה פייע ,תומיאתמה תומוש

 םאתהב טלפה םוחתב םינותנה תא הנש ,תעכ

 תא ללוכה טירפת עיפוי 7 שקמ שקהו ,ךרוצל

 : תויורשפאה

 תפלחהל תמק/גסמ רחב ,תסק]/\0 אם

 וא ,ירוקמה םינותנה סיסבב תונקותמה תומושרה

 סיסב ףוסל תומושרה לכ תפסוהל 1א5087 רחב

 .סינותנה



 -תב בושיח תודומע רצייל רשפאמ ינשה שודיחה*

 בשוחתש הדומע הניה בושיח תדומע :טלפה סוח

 .טלפה םוחתל תדבועמ טלפתו בשחמה ןורכיזב

 םיאשונ לאכ תודשה תומש לא סחייתהל ןתינ

 -נה סיסב לשמל .תילגנאב תומש \למומ ,רבד לכל

 ינותנ ליכמה ₪008 םשב הדש ליכמ סינות

 .הדובעה תועש

 -לו יילכימיי טקייורפב םידבועה לכ תא ףולשל שי

 -מנ דבוע לכל העשל תולעה .םתרוכשמ תא בשח

 -ונ הדומע תמייק ליבקמב .6051 תדומעב תאצ

 הדומעה סש ,ןויצ דבוע לכ לבקמ הב תפס

 ולבקי ,85 לעמ ןויצ -ונייטצהש םידבוע אוג תא

 .דבוע לכל תרוכשמה המ .םרכשמ 10% לש סונוב

 :היהי טלפה סוחת

 +1+10%(*00*6051*(א1. תא>85))

 .דבועה סש

 * העש תולע) תרוכשמה בשוחת םידבועה לכל

 ,85 לעמ היהי ןויצהו הדימב סלוא ,(הדובע תועש

 זאו ,1 הבושת ביני (8% 285) יגולה קלחה

 -ומע רציל היה ןתינ ןוכנ .1.1 -ב לפכות תרוכשמה

 רתוי החונ ליינה ךרדה ,התוא ףולשלו בושיח תד

 .םיצור המ םירידגמ טושפ ,רתוי הריהמ ףאו

 -אמ אוהו .םלוכמ קזחה וניה ישילשה שודיחה *

 תדומע :טלפה סוחתב זוכיר תדומע רוציל רשפ

 .םייוסמ אשונ לש םימוכיס עצבל תרשפאמ זוכיר

 -והה לכ םיעיפומ תואצוה זוכיר תלבטב :לשמל

 כייהס תא בשחל שי .הרבחה ידבוע לש תואצ

 רצי דבוע לכ יכ החנהב ,דבוע לכל תואצוהה

 -מה האצוהה תא ןכ ןמכ ,תואצוה לש לודג רפסמ

 -תב דבועל תואצוהה רפסמ כייהסו דבועל תעצומ

 היצפואב הז אשונל ןורתפ שפחנ כיידב .הפוק

 -ב אשטה טושפ המכ ואר סלואפדג ד

 וניה תואצוהה תדומע לש הדשה םש. 3.4/3.1+

 הרוצב םושרל שי טלפה סוחת תא .סטדסעא|

 :האבה

 50או(סטד 60

 דבועה-םסש

 60 אז(0טד60אוש)

 לכל םינותנ ליכמה תורוש רפסמ לש טלפ לבקנ

 ,(תורוש תואמ ליכה טלקה םוחתש תורמל) דבוע

 -והה כייהסו עצוממ ,תואצוהה תומכ דבוע לכלו

 .תואצ

 וא תואלבט יתש תחקל רשפאמ ףסונ שודיח *

 .תחא הלבטכ וגהנתיש ךכ ןהניב רשקלו ,רתוי

 ,ליג ,םש ,זיית - ינותנ הליכמ יא הלבט אמגודל

 םיצבק 4 דוע םימייק ליבקמב .ןופלטו תבותכ

 לש תוניחבה ינויצ ינותנ תא דחא לכ םיליכמה

 הניחב ינותנ םיעיפומ בוק לכב .ליינה םידבועה

 פ מ ש 6 המ

 ספוחמפוסא

 סטדיקטדי
 ןוכדעל שמשמ הז רוזא

 דוביעה רחאלו ,טלפה
 1אתטד-ה םוחתל

 אגאא טקייורפה

 <59 'יבימ
 7 רואיל

 ₪ לכימ זאפטד
 0 לכימ
 8 לכימ
 0 רואיל

 תבשל םילוכי םינותנה .הניחבה ןויצו זיית- תרחא

 וא לכמ חוד קיפהל ןתינ ,םירחא םיצבקב תיּזיפ

 תא הווהמ ויית תדומע רשאכ תואלבטהמ קלחמ

 .תואלבטה ןיב רשקה

 .דג 815 שקמ -ש 8 שקמ -\אא4ד = תואלבט

 םיפיה םיקרפה דחא אוה4ג 781 קרפ

 קיפהל ןתינ תונוילגה לכב .םינורטקלאה תונוילגב

 3.4/3.1+ סוטולב .תומוד תומישמ וז היצפואמ

 -ונ היצפוא ןכו ישילשה דמימל הז קרפ בחרוה

 לש תויעבב לפטל תרשפאמ ידמל תבכרומ ,תפס

 .םידמימ רפסמ

 .םידמימ השולשב שומישל אמגוד ןלהל

 - םיאבה םינותנה תא הליכמה הלבט ונתושרב

 -חה םוכס ,תינובשחה תשגה שדוח ,קפסה םש

 3 תרזעב .הרוחסה הקפוס הל הקלחמהו ,תינובש

 תנתונה זוכיר תלבט קיפהל ןתינכ,אד ג 8

 םיקפסה תומש) קפס לכל תוריחמה כייהס תא

 הנשה ישדוח לש הקולחב ,(תילאמש הדומעב

 הקלחמ ינותנ לבקנ ףד לכבו ,(הנוילעה הרושב)

 .תרחא

 ןורתיפה תא ןתונ ינניא אשונה תובכרומ בקע

 .הז רמאמב תאזכש המישמ עוציבל

 4 4 8 6 ₪ 5 ב 6 ₪]

 1 <= קיר םוחתכ רדגוי סאד טפוסא
2 
3 

 4 | | דבועה םש | 6000 אד(סטדיסטאו) 950( טדי א
 5 הלוגיש 3 111 סטפ

 6 לבבורז 1 3 זוכירל שמשמ
 7 בדנוהי 2 7 דבוע יפל תואצוהה

 8 1אקטד--ה םוחתל
9 

 10| [ דבועה םש אשונ סטדסטא
 11 הלוגיש תינומ 4
 12 לבבורז לשא 3

 3 בדנוהי תינומ 65 זאפטד
 4 הלוגיש תינומ 65
 15 בדנוהי תינומ 12
 16 הלוגיש לשא 32

7 

4 4 8 6 

 1 טקייורפה
 2 לכימ

3 
 4| | דבועה םש| +605ד*1+10%(*008*

 5 הירא 18
 6 איבל 731.5 <= סונוב אלל

 7 בד 9
 8 יבצ 4

9 
 10| [ דבועה םש 07 םסטא
 11 הירא 72 <59
 12 באז 14 5
 3 איבל 5 7
 4 בד 3 13
 15 יבצ 21 4
 16| | .הירא רוג 8 59

17 

 -על רומאכ רשפאמפ ד 1.8 1.81, קרפ

 תותינ קיפהלו ,םידמימ לש בר רפסמ לומ דוב

 .\בוקה ינותנמ קתויב קימעמ

 .שדחמ בושיחה תיצפוא -א 9 שקמ

 יפ לע עצובמ 3.4/3.1+ -ב שדחמ בושיחה קרפ

 9 תשקהכ) ינדי ,יטמוטוא - שמתשמה תטלחה

 אלל ,עקרב עצבתמה בושיח - עקר בושיחב וא(

 .שמתשמה לש הליגרה הדובעל הערפה

 -חה הסיפתה תא גיצהל רמאמה תרגסמב יתיסינ

 להקל דעוימ ןכא הז רצומ, 3.4/3.1+ לש תינשד

 ןכומש ,רתוי בכרומ ,רתוי יעוצקמ םישמתשמ

 הבוגת תוריהמ לע ,תמלָשומ אל תירבע לע חולסל

 (הרפתשה תוריהמה 3.4 תא וסנ) םימעפל תיטיא

 . תופסותו םישודיח לש םי לבקל סלוא

 טסקסיי תרבח להנמ ,סקס רהז רמאמה רבחמ

 -מה הרבחה .יימייעב םיבשחמב הכרדהו הכימת

 ,םינורטקלא תונוילגב םיסרוק סויקב החמת

 םינורטקלאה תונוילגה לע םיבשחמה ירפס רבחמ

 .4 ורפ ורטאווקו 2.4 3.1+ , סוטול

 03-725643/59/82  ןופלטב ותוא אוצמל ןתינ

 . 03-721863 סקפ
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 .םימדוק תונויליגב וגצוהש תויעבל םיפוליח תונורתפ : תרחא סג רשפא

 או84-סשג ןובשח-האור ,ןובל ףסול

 הרודהמה / 6 א46022אש לש 7 ןויליגב

 ירועשייל ןורתפ סקס רהז רמ עיצמ תילארשיה

 תוהזל דציכ הלאשב רבודמ .םיארוקל ןתנש ייתיב

 -ישר ךותמ לופכ ןוירטירקב דמועה םיוסמ דבוע

 .םיירשפא סינוירטירק העברא לש המ

 הגרד ,(םינש 15 לעמ) קתו :ויה םסינוירטירקה

 לעמ) הדובע תועש ,(80 לעמ) הכרעה ,(10 לעמ)

 -יאש תועצמאב היה סקס רמ לש ונורתפ .(0

 לכ וא) ייישיי הלימה ןומיס התאצותש = תתל

 יטרפ םיעיפומ וב הדשל ךומסה אתב (רחא ןומיס

 .דבועה

 :המלש הניא הבושתה ,יתעדל

 -ועה םידבועה לש המישר לבקל םיניינועמ ונא

 -וכה המושרה דיל ןמיס תפסוה .ןוירטירקב םידמ

 המישר ונל תנתונ הניא דבועה םש תא תלל

 רשא ,תמייק המישרל תפסות םילבקמ ונא .תאזכ

 -מו ןכתיש ,תומושר יפלא וא תואמ תללוכו ןכתי

 ןתינש דועב .שרדנה ןוירטירקל תונוע ןניא ןתיבר

 תלועפ ידי לע ונמוסש סידבועה תמישר תא ץלחל

 .ידימ ןורתפ םילבקמ ונא ןיאש ירה ,ןוימ

 -לו כד סטמאצ תדוקפב שמתשהל עיצמ ינא

 סושיר .ורכזנש םיאנתה יפל ןוירטירקה תא רידגה

 הרוש התואב תונוש תורתוכ יתש תחת ןוירטירק

 ןוירטירקה סושירו 4אפ - רבטצמ יאנת ושוריפ

 .08 - יפילח יאנת ושוריפ תונוש תורוש יתשב

 :היהי הלבטה ןוירטירקה סושיר

 ּמ 6 פ
 הגרד תועש הכרעה

82<0+ 
200 

0+ 
0+ 2<0+ 

0+ 82<0+ 
+62<200 +0 

 לולע ייהכוביסייו תכבוסמ רתוי תאז ךרד ,הרואכל

 ךלי םיירשפאה םינוירטירקה רפסמש לככ לודגל

 ,אוה קומינה .ייהרואכלי קר הז יתעדל .לדגיו

 תותליאשל תופצל שי ,םינותנה רגאמ לדגש לככש

 לבקל םישרוד ונא הרקמ לכבו רתו: תובכרומ

 ףסונ ןומיס קר אלו םינותנה רגאמ לש הלבט-תת

 .םינותנה לש

 תאש ,ךכ ידי לע התליאשה תא דוע ללכשל ןתינ

 רידגהל סיניינועמ ונא םהיפל םיטלחומה םיכרעה

 ןוירטירקה סוחת ךותב לולכנ אל ,םידבועה תא

 סתואל סחייתנו םידרפנ םיאתב םושהנ אלא

 קתווה תא :המגודל .ןוירטירקה תרדגהב סיאת

 םושירהו 8 1 אתב סושגנ (םינש 15) ילמינימה
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 . +81(>42) היהי

 "תונויסינ תושעליי ןתינש ,ןבומכ ,איה תועמשמה

 ,רחא וא הז ךתח לע ונעי םישנא המכ תעדל ידכב

 .סינוירטירקה תורדגהב ללכב תעגל ילבמ

 :רחא ןיינעב

 התלאשל ןורתפ סקס רמ עיצמ תרבוח התואב

 עיצהל ינוצרב .סיגאמיכ תרבחמ הנינפ יבג לש

 :לולכש

 הקידב רובעל םיכירצה םילוחה תמישר תלבק

 תאז המישור .ייקוספ ףוסיי הניא םיוסמ גוסמ

 ,םדא חוכ ,רושכמ ,הדבעמ לש תוכרעה תבייחמ

 םיפסכה תקלחמ .םירותו םינמז תוחול תעיבק

 -וח ןיכהל ךרטצי ןסחמה ;תויולע לע תעדל הצרת

 תעדל הצרת סדא חוכ תקלחמ ;םימיאתמ םירמ

 תנמ לע ,אל הטאו תוחיכש תוקידב הויא

 ןפואב הרבחה לש סדאה חוכ תבצמ תא "'תונבליי

 הקיטסיטטס תצק :תוטושפ םילמב .ילמיטפוא

 .ןיינעו אשונ לכב הנוכנ תאז העיבק .קיזת אל

 -יב ירפסמ ךרע הקידב גוס לכל תתל עיצמ ינא

 ,בייא יפל םה תוקידבה ינומיסש חיננ םא .יראנ

 ,16=ה ,8=ד ,4=ג ,2=ב ,1=א :ויהי םיכרעהש ירה

 .256=ט ,128=ח ,1=64 ,32=ו

 תוקידב 3 דע רובעל לוכי הלוח לכו רחאמ

 -בה 9 לכ תא רובעי סא םג הנוכנ הירואיתה)

 רובעי אוהש תוקידבה תרדיסש ירה (תוקיד

 םירפסמה םסוכיסל הוושה ירפסמ ךרע לבקת

 סא :המגודל .תומיאתמה תוקידבה תא םיגציימה

 -הו ,64,8,4 םירפסמה ויהי ,ז,ד,ג תוקידב רובעי

 .76 היהי לבקיש רפסמ

 רחא רפסמ ףאו ידוחיי רפסמ הז

 לש בולישה תא וכותב לולכי אל 9

 םוכסה .ולאה תוקידבה תשולש
 תרחא הרדסב ללכיהל ל +5 יהל לוכי 6 +25

 -כת איה םא קרו ךא תוקידב לש +5>2

 4 ונייהד ,תופסונ תוקידב לול

 .רתוי וא תוקידב

 ,ירפסמ ךרע םילבקמ ונאו רחאמ

 תוגלפתהה תא חתנל םילוכי ונא

 סוש ןיא ,ןכ ומכ .תגדג 1578180710 תרזעב

 -סמ תא ,100%07 תתליאש ידי לע ,ץלחל היעב

 לכ וא) 76 רפסמה תא םיביכרמה תוקידבה ירפ

 .םיטרופמ םיחותינ םשל (תרחא האצות

 לופיטה םשל םישרדנ אל ולא םינותנש ,רורב

 רשאכ הלודג םתועמשמ םלוא ,הלוחב ידיימה

 אלו לעפמה תלהנה לש תואר תדוקנמ םיננובתמ

 ךרוע וא הקידבה ךרוע לש תוארה תדוקנמ אקווד

 רפסמה סושירל ןמזהש ,אוה רורבש המ .סושירה

 תוקידבה תועבקנ וב בלשה אוה םינותנה רגאמב

 סנמז םיפסונ םישומישו םיחותינ .תושורדה

 .רתוי רחואמ

 לעו תונולח לע
 160א5 תוימלצ

. 

 םימיבש ,טפוסורקימ תרבח לש תונולח תינכות

 -וצ ,הלש 3.1 הרודהמ תזרכהל הנש האלמ הלא

 -שמ ברקב ךלוהו רבוג בצקב תוירלופופ תרב

 -מה תירבעה הנכותה לככ .לארשיב םישמת

 לככ) איה תונולחל הזרכוהש הנושארה תירוק

 .יישגדי םילילמתה דבעמ (יל עודיה

 תירבעב תונולח תחת תולעופה תופסונ תונכות

 -ווק ,סוטול :סיירלופופה סיבושיחה תונויליג ןה

 דע תירבעל בסוהש לסקאו (ייוריוגייש) ורפ ורט

 .לאמשל ןימימ םירוטה רדס תכיפה לש המרל

 תוכשומ תוחפ תירבעל ובסוהש תורחא תונכות

 -שמ רוביצל הינפ בקע רקיעב ,בל תמושת

 .רדגומ םישמת

 תונולח תחת הלעפהל תודעוימה תונכותה לכ

 הנקתהה תנכותו ,תודחוימ תוימלצ םע תועיגמ

 הצובקב המיאתמה תימלצה תא לותשל תעדוי

 אל שמתשמה ,הז סע דחי .המיאתמ תישארה

 אוהש וא .ןרציה קפסמש תימלצב ןיינועמ דימת

 ויניעב ןח תאצומה תימלצ דימצהל ןיינועמ

 -הל ןכומ אוה ןיאו כ05 תחת תלעופה תינכותל

 הדימצמ תונולחש ,תיתרגישה תימלצב קפתס

 ןתינ ,ךכ םשל .סוד תחת תלעופה תינכות לכל

 תאצמנה תימלצ תפלחה לש היצפואב שמתשהל

 ךרד השיג תרב היצפואה .תונולח תרגסמב

 .תונולח לש גוש -קזסק6חנ65-(ח3ת261000

 תואצמנה תוימלצל םיעיגמ ונא הז ףצר ךרד

 ( קזסקזגתו א[גתגקשז) תוינכותה להנמ תרגסמב

 .תוימלצ 25-כ ןיב הריחב תרשפאתמ סשו

 -יס לע אב וניאש שמתשמה השעי המ ,םלוא

 לודג וניא רשא ,תוימלצ לש הז עציהמ וקופ

 יכ ,םיעדוי םיבר אל !רקיעו ללכ ביהלמ וניאו

 םיללוכה ,םיצבק ינש תונולח תרגסמב םימייק

 -ינש ,תופסונ תוימלצ (!) 200-מ הלעמל סכותב

 -מל תרכזנה היצפואה תרזעב ןתוא ןיקתהל ןת

 םיצבקה ךותב תואבחתמ הלא תוימלצ .הלע

 ןושארה .אוסא160א5.ק11-ו קתס6אוגא.םאמ

 -הו תוינכותה להנמ לש ישארה קלחה אוה

 -ותל תוכיושמה ולא ןה וב תולולכה תוימלצ

 תינכות איה היינשה .תונולח לש תונושה תוינכ

 -יא קלח הווהמהו דבלב תוימלצ תללוכה ,רזע

 .3.1 תונולח לש ילרגטנ

 םמש תא שקה ולא סיצבקל עיגהל תנמ לע

 הקירסה תיצפואב שמתשה וא (תמויסה תוברל)

 ךיניעב ןח תאצומה תימלצה תא רחב ;םזסס

 רחבמה הארמל עתפות התא .ךתריחב תא רשאו

 .תוינועבצהו



 3%! התיה הלחתהב...
 .ןכמ רחאל ופרטצה םירחאה

 - בשחמל ןוסחא יעצמא חותיפ לכב סויכ םג
 .הדבוע וז - 3 לש איה הנושארה תיטנגמה הידמה

 - תרחא הרבח לכ ינפל תרציימו החתיפ

 .הדבוע וז םג - םייטפוא סיקסיד ,יוביג תוטלק ,םיטקסיד ,םייטנגמ םיטרס

10 ₪8 

40/60 8 
40/60 8 

 שכש2--+,  18 40/60

320/525 8 

80/120 8 

7 

 תיטנגמ הידמל רוקמה

 בטנחמ ירזע ה\ויטכלל זכרמה

 מ"עב וינבו ךווטימ .א.י ₪[
 לארשיב ידעלבה השרומה ץיפמה

 לארשיב 3%1-ל רוקמה
 92142 םילשורי 22 יקסניטוביז 'חר 33044 הפיח 18 ירוכ 'חר 62331 ביבא-לת 10 ילבב 'חר

 02-617650 :סקפ 02-617644 :לט 04-620914 :סקפ 04-625461:לט 03-5460908 :סקפ 03-5460918 :לט

 םייטפוא םיקסידו ןוסחיא תוטלק ,יוביג תוטלק ,םייטנגמ םיטרס ,םיטקסיד
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 ופה 1[ אא[ אא
 תינרצי [תא\[ג א

| 

 תימלועה תוספדמה |

 האג ,זפג| לש | |

 תא סכינפב ג'צהל [ ₪

 ל :ז א[ ג לש רזיילה תוספדמ תרדס
 םלועב הבוטה .\/גח00וע תחת רתויב הריהמ תספדמה ךכיפלו ידוחי ץיאמב תדיוצמה ₪
 :םימוחתה לכב .(תורחא תוספדממ רתוי 3 יפ) םיפד 15,000 לש רנוט תכרע תללוכ ₪
 וזול .(היצפואכ) 56/1/41. תירבעב םיגרודמ םיטנופ סיטרכ תללוכ ₪

 הניס* 181 1 אא 888 תוספדמ תרדס לכ
 ווך* = (רזיילו הכיס ,ויד)
 .הדובע תביבס לכל תומיאתמ

 (3) תינועבב ויד*

 0 וא מ"עב (2000) ידרשמ ןוכימ רטג
 52134 ג"ר 3500 .ד.ת ,52511 ג"ר 23 יקסניטוב'ז 'חר
 316 צץסט"ח \[גת% ,03-7523620 :סקפ 03-5761618 .לט

 .ךרוזאב השרומה קוושמה תא ךילא הגפנ ונאו ונילא הנפ .תיצרא הסירפב קוויש תודוקנ ךתושרל
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 ₪05 הלניס (58 ימעמ ךשמה)

 תקחוש הסיחד תויגולונכט ₪

 -טק יתשל תוקלחנ סינותנ לש הסיחדה תוטיש

 - .0/0551855) "תורמשמ" תויגולונכט :תוירוג

 -)ה ,שדחמ השירפ רחאל ,ןהב תוטיש רמולכ

 -לשו - ןדבוא לכ אלל סתומדקל סירזוח סינות

 םיבירקמ ונחנא ןהב ,1.055צ) ייתוקחושיי תוט

 -ישל המגוד .הסיחדה חבזמ לע םינותנהמ קלח

 ךרוא דודיקיי תסיחד איה תורמשמ הסיחד תוט

 הילימיסקפ ירודישב תשמשמה ,(81.8) ייהצירה

 -יבל הלק 818 תסיחד .תובר בוכריא תוכרעמבו

 אל איה לבא ,תיסחי ההובג תוריהמב םג ,עוצ

 לנווגו עבצ תונומתב בוט הסיחד סחי תקפסמ

 ןבל/רוחש וק תונומתב קר הליעי איה) רופא

 תונומת לש הסיחד .(םיטוטרשו םיטסקט ומכ

 רותיוו ללכ ךרדב תבייחמ םירופא תונומתו עבצ

 לש תוהכב סיריעז םייוניש ,לשמל - םיטרפ לע

 תוהכ ירבעמ לש ייהחירמייו - םידדוב םילסקיפ

 .םיבר םילסקיפ ינפ לע םידח

 ןיב ןיתבהל בושח ואדיוו תסיחדב םינד רשאכ

 -דו יבחרמה דמימב הסיחד :םינוש םידמימ ינש

 ונחנא הנושארה הסיחדב .ןמזה דמימב הסיח

 קוידב התוא םיסחודו תדדוב הנומת םיחקול

 הסיחד .(5111) תיטטס הנומת התיה וליאכ

 -ובמ ןמזב הסיחד .ןיטולחל הנוש ןמזה דמימב

 הנוש הנומת לכ ואדיוו ףצרבש הדבועה לע תסס

 םיטרפב קר - הירחא האבהמו - הל תמדוקהמ

 ,תעסונ תינוכמ הארמה עטקב ,לשמל .םיטעמ

 תעונת תא םגו ייוניש אל ללכ ךרדב ראשנ ףונה

 טעמכש הרוצ לש הזזהכ גיצהל ןתינ תינוכמה

 -וא ואדיוו טרסב םיבר םיעטק .תינתשמ אלו

 הנומתמ יונישהו םייטטס רתוי דוע סה ינייפ

 -יוו תונומת ןיב ןמזה חוורמש בל סש) הנומתל

 הסיחד .ירעומ אוה (הינש לש 1/25 אוה ואד

 תרדיס סושיר לע ,םירקמה בורב ,תססובמ ןמזב

 ,(אמצ יא/\או₪) ייחתפמ תנומתייל סחיב םייוניש

 .ןמצע תונומתה תרדיס םושירל ףילחתכ

 הסיחדב וא תיבחרמ הסיחדב רבודמ םא ןיב

 תולועפ יללוז םה םיליע: םימתירוגלא ,ןמזב

 .קפסל לוכי אל 6 דבעמש ןובאיתב ,בשחמ

 ןיב רעפה תא ןיטקהל רתויב הטושפה ךרדה

 -צה תמר תא דירוהל איה ,תלוכיה ןיבל ןוצרה

 640%480 לש הנחבאב הנומת סוקמב .ונלש תויפ

 1608120 לש הנחבאב קפתסהל ףלאנ םילסקיפ

 -סנ לסקיפל תויביס 15 וא 16 םוקמב .םילסקיפ

 -ונ ןוכדיעה בצק תאו תויביס 8 קר לבקל םיכ

 תונומת 12.5/15-ל הינשל תונומת 25/30-מ דיר

 בצק תא הניטקמ טעומב תוקפתסהה .הינשל

 -הל תרשפאמו ירוקמה בצקהמ 1/64-ל םינותנה

 ,קסידה תכרעמ ךרד המונצה הנומתה תא ריבע

 תויפיצה תא תקפסמ איה יכ חינהל השק לבא

 1993 ינוי לארשי 0

 76 המניס

 סויכ ןמתסמה ןורתפה .ינחלוש ואדיוומ ונלש

 הסיחד סע הנותמ תויפצ תדרוה לש בוליש אוה

 ידי לע עבקנ םיביכרמה ינש ןיב סחיה .הלק

 תא תונשל תרשפאמ ץתא .תחראמה דבעמה

 .הרמוחה תמרופטלפ לש תלוכיה יפל סחיה

 תיבחרמ הסית ₪

 תנומת לע ליעפהל רשפאש תוסיחדה יתש ןיבמ

 -ייעב תוחפה איה תיבחרמה הסיחדה ,ואדיוו

 ,םייטרדנטס סםימתירוגלא רפסמ סנשי .תית

 -ומת ימושיב סתונימאו םתוליעי תא וחיכוהש

 תנומת לע סג ליעפהל רשפא םתוא ,תודמוע תונ

 -פה הסיחדה תטיש אוה 815 דודיק .ואדיוו

 םינותנ תרדיס לע לעופ אוהו רתויב הטוש

 וא ואדיוו תנומתב דחא וק לשמל ,תידמימ-דח

 תוטיש .סקפ רודישב תיקפוא םילסקיפ תרדיס

 -הש ,1קפ6 תסיחד לשמל ,תוידמימ-וד הסיחד

 תונומת תסיחדל ימואלניב ןקתכ הלבקת

 לע ,רתוי סיבוט םיעוציב תוגישמ ,יתודמועי

 הצירטמ לאכ | םינותנל תוסחייתה ידי

 לש הצירטמ ךפוה 1ק80 סתירוגלא .תידמימ-וד

 -וק רוט לש םימדקמ תרדיסל המצוע יכרע

 -יהמ היירופ תרמתהל המוד ךילהתב ,סיסוניס

 םיראתמ רוטב םינושארה םירבאה .(תאז) הר

 תא רמולכ ,םיכומנה םייבחרמה םירדתה תא

 -יפ ינפ לע תויטיאב םינתשמש הנומתה יביכרמ

 -תמ רוטב םינורחאה םירבאה .םיבר םילסק

 רמולכ ,םיהובגה םייבחרמה סירדתה תא סירא

 םניאש ,לסקיפל לסקיפמ םינטקה סייונישה תא

 .תילבולג המגמ םיגציימ

 לע היצרגטניא תעצבמ תישונאה ןיעהו רחאמ

 אל וא) תטלוק אל איה ,היארה הדש חטש ינפ

 -מה םירדתה ביכרמ תא (העדותל הריבעמ

 סתוא טימשהל רשפא ןכלו םיהובגה םייבחר

 -תב טעמכ עוגפל ילבמ ,תרמתומה הנומתהמ

 הנומתה תא םירזחשמ רשאכ .תוכיאה תשיפ

 איה ,הובג רדת יביכרמ ללוכ וניאש ץבוקמ

 ןורתי .רוקמהמ רתיי ייתלגועמייו ייהקלחיי תארנ

 ןיב ןרמתל תלוכיה אוה םתירוגלאה לש בושח

 -דה סחי תלדגה .הסיחד סחייל הנומת תוכיא

 םימדקמ רתוימ תומלעתה יייע תגשומ הסיח

 .רתו* םיכומנה םירדתה םוחתב רוטה תעיטקו

 תקוחתמ ןכ ,הסיחדה סחי תא םילידגמש לככ

 גרודמ אוה ךילהתה לבא - תודחה ןדבוא תמגמ

 .הנכות ידי לע טלשנו

 תיתיעב תוחפ איה תיבחהמ הסיחדש הביסה

 ,תתוועמ הנומתש ךכמ תעבונ ןמזב הסיחדמ

 1/25 קר ךסמה לע ההוש ,הייהתש לככ העורג

 תוערפהמ סלעתהל הנכומ ונלש ןיעה .הינש לש

 תמועל .תוירוזחמ אל ןה דוע לכ ,תורצרצק

 -אה ,םיספהמ תדרוי ןמזב הסיחד רשאכ ,תאז

 -או תונומת לש לודג רפסמ ינפ לע ךשמנ טקפ

 תטיש סא .רקיעה תא דבאל וליפא םילולע ונחנ

 ,"'חתפמ תנומתיי לע תססובמ ןמזב הסיחדה

 (16-ל 4 ןיב ללכ ךרדב) תרדיס םירציימ הנממ

 חתפמה ןדבוא ,םייוניש ינותנ ךמס לע תונומת

 ,ןכל .תועמשמ תרסחל הרדיסה לכ תא ךפוה

 ונא םהב םימושיב שמשל הלוכי ןמזב הסיחד

 -לא לשמל ,םינותנה תומלש תא חיטבהל םילוכי

 -יח םימרוג םהב םימושיב אלו ,קסיד לע בוכר

 -תב לשמל ,רוזחישה תא שבשל םילוכי םיינוצ

 הדבועהו ואדיוו תסיחד לש תויתיעבה .תרושק

 סימושיל תומיאתמ תונוש הסיחד תוקינכטש

 הסיחד ןקת ןיידע םייק אלש ,ךכל ומרג םינוש

 .ילסרבינוא

 םיקדוקה תשולשו וע ₪

 לוקו תונומת לש השירפהו הסיחדה ןונגנמ

 תילגנאב םילימה לש רוציק ,60056 ארקנ

 ותוא םשייל ןתינ 60 תוקם

 השולש סויכ תללוכ שא .הנכותב וא הרמוחב

 -אה ,יסאלק ₪1. סתירוגלא :הנכותב םיקדוק

 -או טפוסורקימ החתיפש 660 1 םתירוגל

 -וותי בורקב .לטניא החתיפש 1אעפ0 םתירוגל

 קדוקהו ליינה 150 םתירוגלא םג המישרל ופס

 לש הלעפהה תכרעמב עמטומה ,(לטוסאז'וחוס לש

 -ות ןה םג ישילש דצ תורבח .שוטניקמ יבשחמ

 -יל וחתיפ ןהש םיקדוק םע ,ןקלח תא תומר

 החתיפ 5טק6זא886 תרבח ,לשמל .םינוש םימוש

 ואדיווה יסיטרכ רובע צטש 4:2:2 םשב קדוק

 .הלש

 -וקה ,םירקמה לכב אל יכ םא ,םיבר סירקמב

 .סתירוגלאה לש ריהמ עוציבל הרמוחב רזענ קד

 -מל םירביירד םג תללוכ הליבחה הלא םירקמב

 תא ליעפהל לכות \/:ות6סא8-ש ךכ ,א161 קשמ

 תביבסל סימיאתמ םיקדוקה לכ אל .הרמוחה

 וננכות רתויב םיקזתה םיקדוקה | .\/ותסש5

 תורוטקטיכראו תוריהמ הדובע תונחת לע ץורל

 -עמ לש עונמ שמשל וננכות םירחא .תויליבקמ

 קוחרמ הדיעוו תוכרעמ ומכ ,תוידוחי תוכר

 ללכ םינימז םניאו 1660/(,  161600ה!6ת:הסותק)

 ךופהל רומא היהש קדוקה .ייףדמ ירצומיי קושב

 בצמב ןיידע אצמנ | ,אוקמ0 ,ימואלניב ןקתל

 י'תוענ תונומתל םיחמומה תצובקיי ינוידו ליזנ

 . םיקוחר (אוקפ0 תוביתה ישאר ורזגנ המשמ)

 איה הז םוחתב לבבה לדגמל הביסה .המכסהמ

 -צל תונעל לגוסמה דחא סתירוגלא ןיא :הטושפ

 עבונ לוציפה .קושב יזכרמה רזגמה לש םיכר

 סהל ןיאש תוינכט תויעב לע רבגתהל ךרוצהמ

 .םושי בחר ןורתפ

 -ומת יייע) ליעל ונראיתש ןמזב הסיחדה תטיש

 וא ,"תינדיתעי איה (יוניש ינותנו חתפמ תונ

 ךותמ םיאצוי ונחנא רמולכ ,ייתיביטלופרטסקא"

 סהמ םסישחנמו (חתפמה תנומת) סיעודי םינותנ



 !תינלכב םינוק םילילמת ידבעמ
 ו ו רבדמ

 ינושל-ברה
 \/גח605 -ל ו שגה
 םיטנופ 24 + (דוקינ ללוכ) תירכעב ידיחיה
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 תינואג תוטשב

 קח ו ןייטשנייא
 םילילמת דוביעל תמדקתמ תכרעמ

 \'ג ב
 םלועב ץופנה םילילמת דבעמ

 עצבמ ריחמב 8 תירבעב םג תעכ

 !תינלכל ןפלט \

 5.2ליִמדרוו
 !תינלכב םינוק
 תואלבט 6 םירוטב תישפוח הניתכ

 הכימת 6 םיבושיח 6 תושימג
 9 רזייל תוספדמב תילמיטפוא
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 מ"עמ+ / (מ"'עמ ללוכ בשחוממ דושמ ב-א

 ו תורש ללוכ
 1 - הנש

0 
 מ"'עמ+ / (מ"'עמ ללוב)

4. 015 
9 |(9469 
 מ''עמ+ [ (מ"'עמ ללוכ)

 מ"עמ םיללוכ-6 ח"שב םיריחמה
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 תיפארגה הלעפהה תכרעמ
 םיישיא םיבשחמל

 !רתויב בוטה ריחמל ןפלט

 67771 אא"ת 16 לדגמו המוח ₪
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 03-5372928 .סקפ

 ןוכדע הפלחה

0 
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 :סוופקסה ישכורל

 04-תפה| וקשה
 צוח6סוא6-ל רתויב קזחה ילאוזיוה 84510-ה

 הילגנאב סמ 0
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 צוואססוצ5-ל ידמיימ ברה הדובעה ןוילג
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 6- ל ו הליבומה הנכותה

 ₪ םולי'ג ₪ רכש יקחשמ

 .רתויב הריהמ ₪ 101 ,102 ,106 ,126 םיספט

 טניה |
 השקהל תדחוימ תינכות
 סישולת לש תיביטקאורטר

 תורש תכשלב וא תינדי ובשוחש

 תנכות

 ע"כש
 ידבועל

 !םיחטשה
 !ןפלט

 תונובשח תלהנהל תונכותב שומישה תוגלפתה

 םישורד תועדומ רקס יפ לע יאלמ לוהינלו

 :1992 רבוטקוא- רבמטפס הפוקתב

 8% - תֶבשבשח
 15% - תווחא תונכות

 תונכותה ישכורל
 ןתנת תינלכב
 החנה %
 יסרוקמ דחאל

 לש 26 -ה
 םיבשחמ ןויס

 םיבשחמל הכרדה זכרמ
 הנכות ישנאל רצויה תיב

 . רד !שדוחה יעצבמ

 9 | עא
 םייעמ+ (מ''עמ ללוב)

 יסנניפ ןולח
 ,םייסנניפ םיבושיחל הנכות

 תוקידבב החמתמה לּוהינו הרקב הכימתב
 תיביר יבושיחו םיקנב תוגובשח

 !תינלכל ןפלט

 כאבי
 \(וח0סוש5 3.1+ תירבע+

 רבכע +
) 3369( 7 

 מ"עמ+ [ (מ"עמ ללוכ)

81080 0 
 בושיחה תונוילג לכל רשקתמ

0 2 ( 
 םייעמ+

0 
 ריחמל תינלכל ןפלט

 !רתויב בוטה

 ריהמה םינותנה דסמ

 :סלועה רתויב

 אי 5
 ]א 0 זו

 ןימזהל ןתינ
 ! םינוכדיע

)52( 0 
 מ"עמ+ (מ''עמ ללוב)
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 .הרדיסב האבה הנומתה תויהל הכירצ המ

 ,ייתימא ןמזייב השירפו הסיחדל הבוט וז הטיש

 ףצר לש דוביעה רדס תא הנשמ אל איה ןכש

 ךכ לכ אל לבא ,רתוי הליעי הטיש .תונומתה

 -ילאב איה ,יתימא ןמוב דוביעל המיאתמ

 יתש םע םיליחתמ ונחנא וז הטישב .היצלופרטנ

 -המ םישחנמו הרדיסה ףוסבו תליחתב ,תונומת

 .הנומתל הנומתמ םיחתפתמ סייונישה ךיא גוז

 -ישה רואיתל השורדה םינותנה תומכ וז הטישב

 -קל תרבטצמ הניא האיגשהו רתוי הנטק םייונ

 -קא תוטישב הרוקש יפכ) הרדיסה ףוס תאר

 תוכיאהש ,ןבומכ ,איה היעבה .(תויביטלופרטס

 -פו הסיחד לע רותיוו ידי לע תגשומ תרפושמה

 .יתימא ןמזב השיר

 ןיב תולת תרצוי ןמזב הסיחד יכ רוכזל בושח

 יא .הרדיסב תורחאה תונומתל תחא הנומת

 ןכש ,ןמזב סחדנש תונומת ץבוק ךורעל רשפא

 תונומת תא הרדיסהמ טימשנ יכ הנכסה תמייק

 בוק סג .רשפ ירסח םינותנ םע ראשנו חתפמה

 -פו םישערל רתוי שיגר דבלב תיבחרמ סוחד

 ךילהתבש הדבועה סצעמ .הליגר הנומתמ תומיג

 םינותנה ,ץבוקב תוריתיה תא ונמצמצ הסיחדה

 -נה תוינידמה ןכל .רתוי םישיגרל וכפה ורתונש

 לע הנומתה דוביעו הכירעה תא עצבל איה הנוכ

 -ומה תא קר סוחדלו ויטרפ אולמב שורפ ץבוק

 וא לופכישב הצפה ,בוכריא ךרוצל ,יפוסה רצ

 .םייתוכיא תרושקת יווקב רודיש

 הרטמ לכל קדוק ₪

 לכ .תונוש תורטמל םימיאתמ םינושה םיקדוקה

 בוקה לש טמרופה ,(זּא-ל קדוקב רבודמ דוע

 -וא בלושמ ץבוק) 8%1 דימת היהי רצונה
 -ומ ימושי לכל ףתושמה הנכמה ,ואדיוו-ויד
 םשל ךרדה לבא ,(ואות6סש8 תחת הידמיטל
 -פל דעוימ ₪15 .קדוקל קדוקמ הנוש הייהת
 -הב הייהת הנומתהו תיסחי תושלח תומרופטל
 רשפאמ אל 818 קדוקו רחאמ .הבולע חרכ
 קר וב שמתשהל ץלמומ ,םיהובג הסיחד יסחי
 ,הכומנ הנתבאב קפתסהל ןתינ םהב םימושיל
 -יוו תדיעוו .ינצפוק תונומת בצקו יעבט אל עבצ
 היצמינא םג ומכ ,ינייפוא סושי איה ואד

 .םירייוצמה םיטרסה ןונגיסב הטושפ (השפנה)

 לע ססובמה) טפוסורקימ לש /1פ80 1 קדוקה
 םשב 6608 \!גוסח תרבחב החתופש היגולונכט
 -והש השולשה ןיבמ ישומיש ברה אוה ממ
 -ותב קר .שמוממ קדוקה םויכ .ץפוא-ב וללכ
 רוקמה דוק תא הררחיש טפוסורקימ לבא ,הנכ

 תונבל הרמוח ינרצי ץירמהל ידכ ,(50080פ)
 הייהת תאז תושעל הנושארה .ץ1פ80 1 יציאמ

 תללוכה הכרע םע ,המצע או60וג \/ג8וסח הארנכ

 חול לע הרישי הנקתהל תננכותמה ,םיבבש ינש

 -יל הריחמש ,הכרעה .386/486 יבשחמ לש םאה

 1993 ינוי לארשי 0

 26 המניס

 ןמזב הסיחד רשפאל הרומא ,רלוד 40-כ םינרצ

 -יפ 640א480 לש הנחבאב ואדיוו לש יתימא

 תונומת 15-ו לסקיפל תויביס 16 וא 15 ,םילסק

 -ופל ואדיוומ ריממ תללוכ אל הכרעה .הינשל

 לכבו (80-8) ץצוח ןורכז אלו יתרפס טמר

 -ופל איבת איהש תענכושמ הרבחה תאז

 .ינחלוש ואדיוו לש תבחרנ היצזירלופ

 -מה הסיחדה סחיב קחשל רשפאמ 180 1

 -סל לוכי התאש ךכ ,ןמזב הסיחדה סחיבו יבחר

 תא ונקדב ונחנא .תוליעי תרומת תוכיאב רוח

 תרירב יכ ונאצמו תילמרופ אל הרוצב קדוקה

 -גמ 5.3-ל טייבהגמ 12 לש בוק הסחד לדחמה

 -יפק אלל ,קלח היה רוזחישה הז בצממ .טייבה

 המגפנ הנומתה תוכיא לבא ,תונומתה ןיב תוצ

 לש טקפא) ייהיצוילסקיפ""ו םיתוויע םע ,דואמ

 תבכרומ איה וליאכ תיארנ הנומתה וב ,ספיספ

 -יחד לש םירטמרפב יוניש .(םילודג םילסקיפמ

 תועיגפ םג לבא ,רתוי םינטק םיצבק גישה הס

 .הנומתב תוכיאב רתוי תורומח

 -יא לש זאפמס אוה שזא-ב ישילשה קדוקה

 -יאש ,כ/1 תיגולונכט לע ססובמ הז קדוק .לטנ

 החילצה אל לטניא .הרמוחב שומימל הדעי לטנ

 רבע קדוקה וישכעו ריחמה םוסחמ תא ץורפל

 -וח עויס אלל ותוא ץירהל ידכ .הנכותל הבסה

 -ישב .הריהמ 486 תמרופטלפל קקזנ התא ,הרמ

 -לפ לע םג דובעל רשפא ש1 סיטרכ סע בול

 רזגמל דעוימ אפס .רתוי הדורי המרופט

 םיילמרופ יתלבה סינחבמב .קושה לש יתוכיאה

 זפמס-ל המוד הסיחד סחי גישה אוה ונכרעש

 ריחמה .הברהב הבוט הנומת תוכיא סע לבא ,1

 -שה וא - רתוי ךורא השירפו הסיחד ןמז אוה

 הזמ תקוושמ לטניא .הרמוחב תיביסמ העק

 ,פשז דבעמ בבשו כ/1 יסיטרכ םינש שולשכ

 .יתימא ןמזב םתירוגלאה תא עצבל םילוכיש

 -יו תיטוזקא הרמוחב עיקשהל ןכומ ךניא סא

 -ייל לכותש ינפל ,םויטנפל תוכחל ךרטצת ,הרק

 ואדיוו לע ,דבלב הנכותב ,הזה קדוקה תא סש

 .ריבס הנומת לדוגו יתימא ןמוב

 קפסל לוכישמ רתוי םיבוט םיעוציב לבקל ידכ

 תיביסמ העקשהל קקדזת התא ,הנכותב קדוק

 פט סיטרכ ןיקתהל <לאתש קר אל .הרמוחב

 הלוע ,לשמל לטניא לש /סונסחא(60וג 2-ה - רקי

 -הל חרכומ הייהת אלא - בי'הראב רלוד 1400-כ

 -אה רתויב הובגה בצקל ךלש קסידה תא חיבש

 רקב םע ,ריהמ 5051 קסיד תונקל ןנוכתה .ירשפ

 לש םישעוגה םינותנה ימרז תא טוונל לגוסמש
 .יתימא ןמזב ואדיוו

 םיריחמו תואדוו רסוח םע דדומתהל ןכומש ימ
 לש םיקדוקב שומישה תא ןוחבל לוכי ,םיהובג
 דילש םיחמומה תדעוו הקיפה סויה דע 6
 השולשמ תוחפ אל 150 ימלועה הניקתה ןוכמ
 קדוק .היוטנ הדי דועו - םינוש םימתירוגלא

 םינותנה יבצק תא תרשל רומא יסיסבה 6

 -דל דעוימ אופס 2 ,ינחלוש ואדיוו לש םיכומנה

 אוקמ6 -ו ינויזיולט רודיש תוכיאב ואדיוו תסיח

 הנחבאב היזיולט לש ידיתעה ןקתל דעוימ 3

 רתויב הרקי איה אוקפ6 תרמוח .(8ד'/) ההובג

 ,סדמג5מ תרבח לש אוק6 1000 סיטרכה -

 -וימ אוקמ6 תנכות .רלוד 5000-כ הלוע ,לשמל

 -וחד םיצבק לש דבלב השירפל ללכ ךרדב תדע

 -יחמ ,לשמל ,אותַפ 56313016 אוק50 תנכות .םיס

 תשירפ תרשפאמ איהו בייהראב רלוד 295 הר

 .הגצהו הכירע ךרוצל םיצבק

 הפוקש אל הלעפה ₪

 לש יתויתודידיייב הנורחאל לחש רופישה לכ םע

 רמאל רשפא יא ןיידע ,ינחלוש ואדיוו ירצומ

 .יילעפהו ןקתהיי לש הירוגטקל םיכייש םהש

 -ותש ינפל ואדיוו לע הברה יד ךומלל ךירצ התא

 ואדיוו בולישב וליפא וא ,הָבִיִעב קוסעל לכ

 -שמ התא םא םג .םירחא סימושיב 018 סצעכ

 -יוו עטק תוארל הסנמ לכה ךסבש ,יפוס שמת

 יכ הלגת ,ןרציה ידי לע םושיב עמטוהש ואד

 אל הלשכמ אוה סיצבק לש לודגה חופינה

 עטק םהב םימושייב תמייק אל וז היעב .הנטק

 וא תוגצמ לשמל - הרטמה אוה ומצע ואדיווה

 תוקקדזהה יא לש ןורתיהו - הכרדה תונכות

 אל ינחלוש ואדיוו .יתועמשמ אוה הרקי הרמוחל

 התא לבא ,רוייל-קסיד לש תוכיאה תא ךל ןתי

 -ידה תנכהב םירלוד יפלא עיקשהל ךירצ אל

 ןנוכב המגדה תדוקנ לכ דייצלו סיקס

 .רקי רזייל-קסיד

 ןיכהל אוה ךדיקפת סא המכ יפ השק היעבה

 הסיחד סיטרכ לע רתוות סא םג .הגצמה תא

 תא טאהל לוכי קסידה ,הנכותה בצקב דובעתו

 -ימ .תונומתהמ קלח ןדבואל םורגלו ךתדובע

 ואדיוו תכירעב ליחתהל אל הצילממ טפוסורק

 -יא חפנ הנפמו קסידה תא שבגמ התאש ינפל

 קסידה לש ימינפה קלחב יוצר - ףיצר ןוסח

 -הל תורשפאמ תומייוסמ היצטנמגרפד תונכות)

 לע תונפל הצור התאש יויפה םוקמה תא רידג

 תוציפקש ךכב ןכתסמ התא תרחא .(קסידה

 .ןטק אל שאר באכל ךל ומרגי קסידה לש שארה

 ונלש םייוסינהמ דחאב .וז הצלמהב לזלזת לא

 תונומת 4-ל דע דרי קסידה לש הטילקה בצק

 .יתרואיתה בצקהמ עברכ קר ,הינשל

 םיטושפ םג סה םילוזה ואדיווה תדיכל יסיטרכ

 "ןוזריה תוכזב הבר הדימב ,הנקתהל רתוי

 םירישע םירקיה םיסיטרכה .תונוכתב םהלש

 קמועל ןיבתש ךממ םיפצמ סה לבא - תויצפואב

 .הריחב לכ לש תועמשמה תא

 ואדלו)ה זרב ₪

 שחש לש רגתאל ונענש םינושארה סינרציה ןיב



 םיבשחמל הכרדה זכרמ

 הנכות ישנאל רצויה תיב
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 :ןויסל םיידוחי תונורתי

 תילגנאבו תירבעב רמוח 9 בשחמ לומ דימלת 8

 םיבשחמ תכרדהב ןויסנ תונש 15 8

 םינמוימו םיריכב םיצרמ ₪

 ,םיפתתשמה תא םיכזמ םיסרוקה בור 9

 ,קפסה י"'ע תנתינה החנהב סרוק לע הרזח תורשפא ₪

 , םילגרתמ עויס ₪ םיסרוק תמאתהל םניח ץועי ₪
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 ןיבהל לקש יפכש 5טקזא₪80 תא םיאצומ ונא
 .שוטניקמ בשחמב החמתמ אקווד איה המשמ
 הלש ירלופופה סיטרכה תא הבסה קמרפוס
 .\שותסשמ תביבסל ("יואדיווה זרביי) 6
 ,בייהראב רלוד 499  ,תיסחי לוזה סיטרכה
 ,ססמ\דזשמ 1.485 ידי לע קס יבשחמל קוושמ
 הז .הלש יירטסאלב ואדיווי סיטרכל ליבקמב
 -ות תישילש םע קפוסמה ,הנקתהל לק סיטרכ
 לבא ,5צא!םדאזא תרבח לש הידמיטלומ תונכ
 ,1ו0וג (ופוסח תרבח .וידוא תסינכב ךמות וניא
 5060 תחפשמל ואדיוו סיטרכ הפיסוה

 -מו קוסאוסצ6 ארקנה ,(םיירלופופ לוק יסיטרכ)
 ילוא ךכ לכ םילוז םיסיטרכ .רלוד 349 קר וריח
 ואדיוו לש רתוי הריהמ היצזירלופופל ומרתי
 -כב לע רותיווב ןבומכ ךורכ לוזה ריחמה .ינחלוש
 בוק ונסחד ונחנא ,המגודל .םיריהמ םיעוצ
 תועצמאב טייבהגמ 225 וחפנש | הנומת
 4:2:2 .קדוקב שומיש ךות ,יצחל /10605קו80-ה
 תוחפ אל ךרא ליגרתהו ,קמרפוס לש צטצ
 .העש יצחמ

 זרביי ומכ ךרעב הלוע 10608! סיטרכה
 -רמ לש הנוש ליהמתב יונב אוה לבא ,ייואדיווה
 אל לבא - וידוא תסינכ לבקמ ןכ אוה .םיביכ
 תלבוקמה %1660-5 גוסמ ואדיוו תסינכ לבקמ
 לבא תונוכת רתוי טעמ קפסמ אוה ./68 ימשרב
 .תוכיא תוחפ טעמ

 - סיעוציבהו - קושה לש רתוי ההובגה המרב
 ,016601 0810 אסא 66 06 תא אצמת
 -וח לע רבודמ ןאכ .6גתפא41.-ו ,א/גדתסא
 -יהמ םיעוציבו (רלוד 4000 דע 1000) הרקי הרמ
 10601080 לשו אס 644 לש םיסיטרכה .םיר
 ןקפ6 תסיחדל םיבבשה תכרע לע םיססובמ

 אל ,תודדוב תונומתל הסיחד ןקת הו ,רוכוכ)

 -כה .6-.6488 תרבח לש (תוענ תונומת ףצר

 אלל ,תיבחרמ תונומתה תא םיסחוד םיסיטר

 6 סיטרכמ עויסל םיקקזנ םהו ,ןמזב הסיחד

 -יצר הליבח םע םיקפוסמ סה תאז תמועל .דרפנ

 -רה לכ תא רבחל םירשפאמה ,םילבכ לש תינ

 ןורסח .תיעוצקמ ואדיוו תכירע תכרעמל םיביכ

 ק86 תסיחד לע םיססובמה םיסיטרכ לש ףסונ
 תריזשו לוק תטילקב םיכמות סניא םהש ,אוה

 .ואדיווה םע ףתושמ ץבוקב לוקה ינותנ

 אוגאץמו, ארקנ אוה ,א/ג\18סא לש סיטרכה
 ביכר לע ססובמ ,רלוד 995 בייהראב וריחמו
 .הרמוחב הסיחד ללוכ וניאש ,ןרציה לש ידוחי
 תישענ 86 םתירוגלא יפל ואדיווה תסיחד
 -כה ונלש םיילמרופ אלה םינחבמב .הנכותב
 -ומת 15 לש בצקב ואדיוו טולקל השקתה סיטר
 לש 5אאקוטג סיטרכה ,ותמועל .הינשל תונ
 אל (בייהראב רלוד 1300-כ) 601א41. תרבח
 הינשל תונומת 15 בצקב ואדיוו טולקל השקתה

 .עמש אל אוה וידוא לע לבא -

 היולט תודיעוו ₪

 -מב ינחלוש ואדיוול יתימאה קושה ,סויהל ןוכנ
 תודיעווי לש םוחתב אצמנ תויקסיע תורגס
 איה הנווכה .(/ג660 1616000/6ז0ת0וחק) "ואדלוו

 םירתאב סירזופמה םישנא לש הדובע תושיגפל
 ןויד םילהנמו ,תונוש תוצראב םימעפל ,םינוש
 תונומת תרבעה תללוכה ,תינופלט תרושקתב

 ,אוה הז סושי לש ןורתיה .םירבדמה לש ואדיוו

 טלשנ אוה ,תרושקתב סימושיה תיברמ ומכש

 תודיעווב .םירורב םיימואלניב םינקת ידי לע
 תא ביתכמ ינופלטה תרושקתה ץורע ואדיוו

 הנחבאה תא ,(864 ןקתל םאות) קדוקה

 םינותקה בצק תאו (םילסקיפ | 176%144)

 -אל דע .(הינשל תויביס ףלא 64 לש תולופכ)

 דואמ םירקי ואדיוו תודיעוו ינפלוא ויה הנורח

 -ל\ (תובישי רדחל רלוד ףלא 50 לעמ) הנקתהב

 לוכיש ןופלט וק) תרושקת תויולעב םירק

 וק חרכהב היה הובגה םינותנה בצק תא תאשל

 .(רוכש

 -הו דחא דצמ ינחלוש ואדיוו לש םילוזה םילכה

 יווק) ינש דצמ 18פא ןופלט יווק לש הרידח

 בצקב םינותנ יצורע 2 םיקפסמ םייסיסב [8פא

 ,(הצק תדוקנ לכל 16 אפק דחא ורע + 64 אפ

 הקינכטל ואדיווה תודיעוו תא ךופהל םירשפאמ

 -לאו תונטק תורבחב סג תישעמה ,תיתרגיש

 איה קפואב תנמתסמה הרוצתה .םיינע םינוגר

 תנחת דיל ,ורדחב ראשנ הדיעווב ףתתשמ לכש

 ואדיוו תמלצמ תרבוחמ הילא | ,ולש הדובעה

 קלחו הדימב .155א תרושקת וקו הלוזו הריעז
 -וקמ תרושקת תשהל םיפתוש םה םיפתתשמהמ
 תועצמאב ןופלטה תשרל רבחתהל ןתינ ,תימ
 .\ש\גא תרש

 .הילותיחב היגולונכט ןיידע אוה ינחלוש ואדיוו
 ,םישמתשמה בורל ידמ הרקי הריהמה הרמוחה
 םיבוט .םיעוציב קפסל הלוכי אל הנכותה
 -וח תכימת אלל (הנומת לדוגו הנחבא ,תוכיא)
 ייהפוקשייו הטושפ הניא הלעפהה ,תידוחי הרמ
 ןיידע םינקתהו 6 ימושימ םיפצמ ונאש יפכ
 הנתשמ בצמה לבא .םיילסרבינואל וכפה אל
 בורק ונתוא איבמ םיבשחמ רוד לכ .תוריהמב
 קיפא םע 486 בשחמ .לאיצנטופה שומימל רתוי
 תא עצבמ (קסידה תכרעמלו ואדיוול) ימוקמ
 -פמ רתוי הברה רהמ ץחאא לש םיקדוקה
 יססובמ םיבשחמ .(3865%) סומינימה תמרופטל
 םיטייב ןוילימ 100-ב לפטל תלוכי סע ,םויטנפ
 .הרטמל בורק רתוי דוע ונתוא ואיבי ,הינשב
 -דה םינותנה בצק דרי הנש ךות ,לטניא ירבדל
 .יתכונה וכרעמ תירישעל ואדיוו קדוקמ סיסוח
 ידכ ךכב היהי םיריהמ םיבשחמ םע בולישב
 וא ,הרמוחב עויס אלל יתוכיא ואדיוו רשפאל
 תוכחל ךרטצת אל .דבלב ילמינימ עויס םע

 .ךלש ןחלושל םג עיגי ואדיווהש דע הברה

 תועט ןוקית

 ימלארשי קזבמיי רודמב) 186 ימעב 7 ןויליגב

 תסונה \ות6סוש5 -ל יוגש ריחמ ססרופ

 ימע דוה תאצוהב אציש רפסב": אוה ןיקתה

 .מייעמ ללוכ חייש 39 וריחמו ,200 ימע

 .תועטה לע םירעטצמ
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 םינוחנה ידטמ תמחלמ
 (104 ימעמ ךשמה)

 תוחוד-תת תללכהל תורשפא ןיא תכרעמל םלוא

 סירצומה תיברמב תמייקש תורשפא ,ישארה חודב

 .םירחאה

 סושי ךות לא הרישקל סינתינ תוחודו סיספט

 דוק ללוחמ - קק11047108 םאק8מ55 תועצמאב

 תותיפה ךשמ תא יתועמשמ ןפואב רצקל יושעה

 -עמ תריציל ךרדה תא ןמסמ הז יעצמא .סושיי לש

 לש תויטרדנטס תויצקנופ תלעב ,םיטירפת תכר

 -שמ .םיטירפת סתואל תורושקה ,םינותנ דסמ

 ,רצונש דוקה תא תונשל םייושע סיסונמ םישמת

 .םיידוחי* םיכרצל תכרעמה תא םיאתהל תנמ לע

 -ישל קעוז אוה סלוא ,ישומיש ךרע תכרעמב שי

 .יוצח ךסמל תורשפאו יריבחת קדוב ומכ םירופ

 ...םירחאמ קוח רתו*

 ה עונמ לש ומוכחיתמ ונהיי םיסונמ םישמתשמ

 -ייב םינותנל השיג תרקב רשפאמ אוה .8:8455 -

 -מה רות רצוי אוהש ךכב ,םישמתשמ יבר סימוש

 ועצבי אל םישמתשמ ינשש אדוומו תושקבל הנת

 םיניתממ םישמתשמ ינשש תעב) ייתוומ קוביחיי

 רופתל םילוכי םיחתפמ .(המושר התוא ןוכדעל

 -אב תוליענ תלבט עובקל ,תוליענ לש םזינכמ

 תושמתשמה תויצקזנרט בותכלו דוק תועצמ

 -מה םיעצמאה לכ - 8011.840%-בו 60%/אוח'-ב

 .םיצבק תרש לש רצומב םימייקה םימכחות

 אוצמל שמתשמל עייסמ שדח תואיגש הפנמ

 ירחא דעצ םושייה תא עצבמ אוהש ךכב ,תולקת

 -ל .םינתשמב היפצו הקספה תודוקנ םע ,דעצ

 יושירל 5150 וריחמש הציר ןמז לודומ שי 8

 יתלב רפסמל 5595-ו םישמתשמ השימח דע לש

 .םישמתשמ לש לבגומ

 םיטמרופה לש אוציו אובי תויורשפא תכרעמל

 -הה לע הרקב רתוי תרשפאמ איהו םילבוקמה

 ןתינ :המגודל .תורחא תוכרעמ תונתונ רשאמ.הרבע

 תולעב) תומושר לש לבגומ יתלב רפסמב תופצל

 תא םאתהב תונשלו ,4561 בוקב (עובק ךרוא

 -נש הנבממ םינותנ אציל ןתינ .אוביל הדשה לדוג

 ףאו ואצויש םינותנה תא ןיימל ,ןכל םדוק רמש

 8455 יצבקל .ואצויש םינותנל תוינתה ףיסוהל

 תונפל ןתינ ןכש ,רתוי דוע תדחוימ תוסחיתה שי

 סחייתהלו תוירוקמ 8:8455 תואלבט לאכ םהילא

 .תוגצמ וא םימושיי ,תוחוד ,םיספט לאכ םהילא

 םיבולע םיעוציב לעב ךא...

 -ייסמ ןכא ₪:845₪ לש תויביס 32 תונב תובותכה

 תונורתי ךא ,שמתשמה קשממ לש תוריהמל תוע

 לש םישמתשמ-בר תולועפב ואטבתה אל הלא

 ,ונכרעש םינחבמב ,ויה הלא תולועפ .םינותנה דסמ

 תכרעמה תניעט .ןחבמה תצובקב רתויב תויטיאה

 םינותנה ידסמ תמחלמ

 -ועה .בצ לש תוריהמב סה םג ועצבתה - חווידהו

 הרוש) ולש השידחה הליענה תטיש ףא לעש הדב

 הדיעמ ,יטיא הכ ודוע 8:8458 ,(סלש ףד סוקמב

 וב עצבל יוארה ןמו ןשי דוקב ןיידע בותכ אוה יכ

 .לורבוא

 ןוכדעה ייוסינ תא םייסל החילצה אל תכרעמה

 הילע הסרגב גאבמ האצותכ ,םישמתשמ-ברה

 -על םינותנ תרבעה-יאל סרג הז גאב .יוסינה ךרענ

 תדדוקמ תינכות ךותמ ורבעוה םהש תעב ןוכד

 תכרעמה - סינותנ תנזה יספוט תועצמאב יכ םא)

 -יבב הדקמתה א68081א יבח .(הפוצמכ הלעפ

 -וצק ןמז יקרפב םייניצר םינוכדע לש ינדפק עוצ

 תויוטלתשהב ,תורחא תורבחכ - הקסע אלו םיב

 המ .ייתונולחיי תחת אקווד דובעל תונויסנב וא

 תא רפשל אוה התע תושעל הילעש

 ףודפד ,רתוי םיריהמ םיעוציבל קוקה

 ןכו חווידב םירופישו רתוי קזח ךרוע ,רתוי ליעל

 .תנווקמ הרזעב

 :8458-ל יכ ןייצל שי ,הלא תויוגייתסה ףא לע

 תכרעמ ,הביצי 501, תכרעמ ,בוט יאלבט לדומ שי

 תכרעמ ,םינותנ תויקוח תקידבל םיללכ לש הבוט

 לכ .םימושיי ללוחמו תובר תעייסמש סיטירפת

 ימש דע ,ידמל חונ ילכל ותוא םיכפוה וידחי הלא

 .ותועצמאב דובעל ךישמהל ףידעי ,וכותל סנכנש

5/8 
6 

 תחת לועפל םידעוימה סינותנה ידסמ קוש

 םישדוחב דודיע תוקירז רפסמ לביק ,"תונולחיי

 -ות יתבמ םירצומ לש סתעפוה סע , םינורחאה

 .דנלרובו טפוסורקימ ומכ | םילודג | הנכ

 הזמ רבכ םוחתב תאצמנ רבכ 8

 הסריג תא הנורחאל הררחש הרבחה .םינש רפסמ

 -לו הצק ישמתשמל עיצהל המ תובר הל שיו ,0

 .דחאכ םיחתפמ

 רפסמ האיבמ ,5795 הריחמש ,השדחה הסרגה

 תומדוקה תואסרגה ינפ לע םייתועמשמ םירופיש

 -צה לגרס ומכ ,םישדח םיעצמא .הז רצומ לש

 -תו המגוד יפל התליאש ,יונישל ןתינה תוימל

 -מל שומישה תולק תא םיריבגמ ,םיריהמ םיטירפ

 תויורשפא ואצמי םיחתפמה םג .יפוסה שמתש

 -מא םויכ שי סייברפוסל :שומיש תוברו תושדח

 תותליאשו תוחוד לש הריהמ הריצי רשפאמה יעצ

 ,םיטירפת ןונכתל םילודומ םג ומכ המגוד יפל

 הכימתה תא ןייצל ןבומכ שי .תוחודו םיספט

 .501. יתרש ןווגמל םירשגמה תאו 01.8-ב

 המצוע ברו לק

 -מל יפרגה קשממה תא בטיה לצנמ סייברפוס

 -פת ,גולאיד תובית םע ,ייתונולחיי לש שמתש

 םימושיי רוציל ןתינ השעמל .םילגרסו םיטיר

 רוציל ידכ .תונכית תרוש ףא אלב םימכחותמ

 ול אורקל אוה תושעל ךילעש לכ םינותנ דסמ

 תוליקמ גולאיד תובית .תודשה תא רידגהלו םשב

 -נה תומיאל תומכתותמ תורודצורפ תריצי לע

 ינמסל הקידב תובית שי .םתכירעל םילכו םינות

 טמרופ ,סינותנ גוס רידגהל ןתינ הדש לכל ,הנוכת

 עובקל ,שמתשמל הרזע תועדוה רוציל ,הגוצת

 -לכ עובקלו הדשה לע בושיח רידגהל ,לדחמ יכרע

 .ותומיאל םיל

 -וס .סקדניאכ שמשי הדש הזיא רוחבל ןתינ

 -יא לכל דיחי הדשב קר שמתשהל לוכי סייברפ

 ,תודש רפסמ ללוכה סקדניא רוציל תנמ לע ;סקדנ

 ןכות רוביח םשל ,םיבושיחב שמתשהל ךרוצ שי

 507588 /455-ש ןוויכמ .רחא הדש רוצילו תודשה

 -יא יכרוצל םיילאוטריו תודשב שמתשהל יושע

 .קסידב חטש זובזיבל סרוג הז ןורסיח ןיא ,סקדנ

 -שה תונוכת ינמס תיברמ תבצהל היצפוא תמייק

 -מה הדבוע ,ץבוקה תרדגהב סוקמב ספוטב תוד

 -הל םישמשמ םיספט .רתוי הבר תושימג תרשפא

 רוציל ןתינ .םהב ףודפדו סתכירע ,םינותנ תנז

 -מה ,י'םיספטה ןנכתמי תינכות תועצמאב ספוט

 .י'תוחודה ןנכתמיי תא םג תשמש

 -ושפ רויצ תינכות ודוסיב אוה י'םיספטה ןנכתמיי

 -קל םירשפאמ ,הב םינבומה טוטרישה ילכ .הט

 יבג לע תוטושפ תויפרג תורוצו סיגת ,תורוש עוב

 -מה .םיצבק ךותמ תוימדת בלשל סג ומכ ,ספוטה

 חא!גק ןה ,םינוש םיטמרופ 15-ב תכמות תכרע

 ןווגמ עצבל ןתינו םיעבצ ללוכ ,םיילאירוטקוו ןהו

 .םיעבצ יונישו םיטוטריש

 -הל סינתינ ,םיצבקל םירשוקמה םיצבקמ תודש

 .טמרופו עבצ ,ותרוצו ןפוגה לדוג יונישלו הרדג

 -אב תונפל וליפא ןתינ בוק םש ליכמ הדש םא

 הז ילכ תועצמאב ,המגודל .ינוציח ץבוקל ותועצמ

 לש םינותנ דסמב דבוע לש הנומת לולכל ןתינ

 ןהו ספפ-ב ןה ךמות סייברפוס .םדא חוכ

 -יימ םימצע עימטהלו רשקתהל ןתינש ךכ ,018-ב

 .םירחא "תונולחיי ימוש

 -גה רשפאמ תכרעמה לש ריהמה תוחודה ללוחמ

 ןכו ,וב תופתתשמה תומושרה ןוניסל רטליפ תרד

 -וכ תיינבלו ץוביקל ,רדסה יונישל תויצפוא ול שי

 .םיבושיח ידי לע ןוניס רידגהל סג ןתינ .תורת

 וידח' תואלבטה רושיק

 -לש תקוזחתל תלבגומ תורשפא שי .סייברפוסל

 יספטב שומישב קר תאז םגו - םינותנ יסחי תומ

 האצותה .וידחי םיצבק םירשוקה םסינותנ תנזה

 םיגצומ םה םא קרו ךא םירכומ םיסחיש איה

 ןונכיתב השלח הדוקנ יהוו .ליעפ ספוטמ קלחכ

 תמושר יוניש וא לוטיבל םורגל הלולעה ,רצומה

 -ונ תוכמסנ תומושרל םירשקהש החטבה אלב בא

 .וקת

 יבג לע תורוש רפסמ ילעב תונולח רוציל ןתינ

 ףבוקמ תורושק תומושרמ םינותנ גיצמה ספוט

 -רה תא לטבל וא ךורעל ,ףיסוהל זא ןתינ .רחא

 שמתשהל םסג ןתינ .ךסמ ותואב תורושקה תומוש

 -ידב לע תוליקמה תומישר ןהבו גולאיד תוביתב
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 .םינותנ תנזה תעב םירחא םיצבקב סיכרע תק
 תודש רוחבל ןתינ .שומישל לק 085 -ה יעצמא
 -ודב שומיש ךות ןתוא רושקל ,תונוש תואלבטב
 םיבושיח .הריחבל סינוירטירק עובקלו ,תואמג
 יכרוצל שומישל םינתינ םיינאילוב םירוטרפואו
 .הלא םיינוירטירק תרדגה

 -או םיליבומ סיוות יפל וא תוזורחמ שפחל ןתינ
 שמתשהל ןתינ .(80אפ8%) ילילצ רשק יפל וליפ
 תוצובק לוטיבו ןוכדע ,הסנכה יכרצל תותליאשב
 התליאשה תא רומשלו תחא תבב תומושר לש
 -הל וליפא תורשפא שי .רתוי רחואמ שומישל
 ךותב בולישל ןתינה ,דוק תריציל 088-ב שמתש
 וא ןיימל ןתינ .תורחא סייברפוס תרודצורפ
 רחאל םגיצהלו התליאשה תואצות תא בקל
 לש ייםיריזגה חוליי ללוכ תונוש תורוצב ןכמ
 ."תונולחיי

 5000 458-ב תונכת

 שומישל ןתינ םיטירפת החנומ יעצמא לכ טעמכ
 50888458 לש תונכתה תפשב דוק רוציל ידכ
 החוטש הדימלה תמוקעש ךכ ,(58. תארקנה)
 ורקמ תודוקפ םושירל יעצמא םג תכרעמל .ידמל
 ךותו סושייב יילייטליי ןתינש ךכ ,םינוש םישקמל
 -קמ ןועטל ,תויביטקארטניא תודוקפב שומיש
 -הל רבד לש ופוסבו ,ורקמ תודוקפב םינוש םיש
 .סלש דוביע תיינבל ורקמ תודוקפ ןתואב שמתש
 -הו םיטירפתה תא סג ךמעט יפל םיאתהל ןתינ
 .םילגרס

 ,ץ18081 84816 תא ריכזמ תודוקפה ףסוא

 הפיח ,.א.ה *.תדקוממה

 *.תדמלמו הליעומ םג

 םיכורע הב הרוצהמ תינהנ דאמ ינא"

 תויניינעהו םהב עיפומה עדימה ,תונוילגה

 םינותנה ידסמ תמחלמ

 .םינותנה ידסמל השיגל עגונה לכב קר סלוא
 -מל רתוי בר ןוימד שי - 501. תודוקפל רשאב
 תעייסמ וז הדבועו גוס ותואמ תורחא תוכרע
 581. .רתוי רהמ םייתקופת תויהל םישמתשמל
 שוריפ | תרבועה םילמס תפש איה

 ומכ הריהמ איה ןיא (אדמתקתפז \דזסא)
 רתוי הריהמ איה םלוא ,רודיה תרבועה הפש
 .עוציבה ןמזב אלמ שוריפ תורבועה תופשמ

 -זה תעשב דוקה לע ריבחת תקידב תעצבמ
 תא חטבאל ידכ דוקה תא ןיפצהל סג ןתינ .ותנ
 -ינ תכרעמב תומייק ןניאש תויצקנופ .ךתדובע
 -ימ ןה דוע לכ ,תורחא תופשב הפסוהל תונת
 .י'תונולחייל 211, תועצמאב רודיהל תונת

 הנבומ ךרוע ,םיללוכ תכרעמב םיפסונ םיעצמא
 -מז וב םיחותפ םיצבק 50-ב שומיש רשפאמה
 תללוכה תואיגש יופינל תוריש תינכותו ,תינ
 וא םינתשמ תצאהב תכמותו הריבש תודוקנ
 .דעצ ירחא דעצ עוציבב

 -ומו 51395 הלוע סייברפוסה לש חותיפה תכרע

 .םיגולמת בייחמ וניא הצירה ןמז לוד

 תוחיטבב תוצרפ

 ,א8458 תטישב תולעופה תוליבח ומכ אלש
 המושר טמרופב םינסחואמ סייברפוסה יצבק
 -ונ םיכרע .םיצבקה לדוג ןטק ךכבו ,הנתשמ
 תודש לבא ,תיראניב הרוצתב םינסחואמ םיירמ
 תמרוג וז הדבוע ..45011-כ םינסחואמ טסקט
 -הל ןתינש ךכב םינותנה תוחיטבב השלוחל
 -צל ידכ סוד לש הטושפ ךצקפ תדוקפב שמתש

 "..ןוחיע לש ריחלוב יטרב הרומ"
 םזפ-ל אובמ :! ןוילג

 שפאזטמ4 3 ןוילנ
 תרבוחה תא יתאצמו - יתינהנ ,יתארק*

 תינגורטה הביבסב הדובע :2 ןוילג

 תואירקו היפרגופימ :4 ןוילג

 .םיצבקה ןכותב תופ

 סה םלוא ,הנגה יעצמא רפסמ שי  סייבהפוסל

 -הה .תורחא תוכרעמ לש הלאמ הברהב סיתוחפ

 םישמתשמ לש תואמסס תועצמאב איה הנג

 שולש קר שי םלוא ,הדש תמרל העיגמ איהו
 -רפ הנגה תכרעמ תונבל ןתינ .תונבומ הנגה תומר
 מאמו תונכת ןמז שרוד הזש ןבומכ סלוא ,תויט
 .רתוימ

 ידי לע תכמתנה תשר לכ לע הצר תכרעמה
 לע תכמוסה הליענ תמכס תלעב איהו ,"'תונולחיי
 הליענה גוס תריחב .תשרה לע אלו דבלב המצע
 -ותה תודוקפ םג שיו ץבוקה תחיתפב תעצבתמ
 - תוידוחיי תומושר לש תשרופמ הליענב תוכמ
 .ךכב ךרוצ שי םא

 םייטיא םיעוציב

 .םיעוציבב אוה סייברפוס לש הלודגה ותשלוח
 טעמכ ןותחתה ןויצחב היה ונכרעש םינחבמב
 הריחב הווהמ אוה ןיאש ךכמ רורב .יוסינ לכב
 וא ,בושח סרוג איה תוריהמ ובש סושייל הבוט
 .ידמל הדבכ תכרעמב

 אוה .וב שומישה תולקב אוה סייברפוס לש וחוכ
 בורל השיג רשפאמו "תונולחייב בטיה שמתשמ

 חתפל ךנוצרב סא .תונכת אלב ולש םיעצמאה
 ילכ זא יכ ,רתוי םימכחותמ םינותנ דסמ ימושיי

 ךל רשפאל ידכ םייד המצוע יבר םה תונכתה

 ייתונולחייה םוחתב שדח אוה ןיא םנמוא .תאז

 .שדח טבמ הווש אוה לבא

+ 

 ביבא-לת ,.ר.ג

 ואסהפקפהז:ם0ד :5 ןוילג
 קס5ד50הוקד > ןוילנ
 הסיחד תוינכת 7 ןוילג
 םימנופ :8 ןוילג
 הקיפרנ תוינכת 9 ןוילנ

 תוריקסה .תונוילגה תוכיאמ יתמשרתה"

 םילשורי ,.א.ר .*.תויניינעו תופיקמ ןמצע

 *וגונעת .תובר יתדמל*

 םייונמל
 וםיועדה

 צילשאר ,.ד.ב

 :אםנזדל .תונוט רזע תונכות םע םי/מקסיד םיללוכ תונוילגה תיברמ

 מש | ;/ פחוטז8-ל םירמאפו רזע תוינכת לש בחרנ ףסוא *
 ;תזליגר תוטפדמלו ךסמל 2050508 יצבק תנצה תרעפאמה הנכות *

 ;0-ה תביבסב תוצופגה הסיחדה תוינכת לכ * יי 03 9 5 =
 .התועצמאב ורייוצטנ םיירבע םימנופ .םימתפ רויצל שד תסאד תנכות 134
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 .1 רפסמ הנכות תנגה
 תויתונה ונל ,הבושח
 .הנכותה תחפמ :,ךלש
 ךלש 9% חוקלה לש םג
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 ו אמ
 כוחה הנע ו מ ולוב 1 ק / ח
 ה רי 0 ךלש הנכותה לע ןנת ש

 5 הלעפהה תוכרעמ לכל םיאחתש
 ב .תרועקת חותשרלו



 תו'רק'ע תונונת תאוושה .םינותנה י'דפמ 4

 יאקירמאה ןוריחמה ו ופל סה םיבוקנה םיריחמה סע! ונסה 5 סא סז חס יתבאפלא רדסב םיטרופמ םירצומה 6 םהומשמ58 | |אהסוש!80א0018ה| ו זס וז ה מ ₪ םייק רייק אל
5 

 18 יב ל
05 055 0 

 0 ותסז 508 \וחססואצ, 05/2 | ל שוח0ס,05/2 | 05/2, חו

 30 ו קס

 000 ו

 !/!ותוחוטחה זוז

 18 (1גהחוקט וס 5

 !/(האוחרטחו 001טחוח/6!100 6

 ו הוודרטחה 0/8

 וארט תטוחוס6ז 0[:

| 008180105 256 | 08180105 256 2 6 0 
 6 חוו 6 4 46

 255 ו ==

 ו נ ו 205 )8 ו 24 חוו ו 0165 ק6ז וסע \/. 6 - 9 חוו ו 05 סז 8 א 28 .- ו ו ו 1000 ו קח 180165 0 5 חוו 200 24 205 חוו ה 00 ו 100885 0[ וו / וו 1 זתו\ווסח ו ו וה 2000 וו כ ו , ו 8 8 ו ו ו ו וו 000105 קו 12018 06 חוו 16 חוו|!וסח 2 סו\ווסח | 1 חוווווסח ותו | 8 ו ו 16 חוווווסח 10686 1005 ו 255 2 25 205 /] ב ₪ | ₪ ך 1 25 2 25 258 25 תא וו
 818 דץקפפ בח 5

 וז

 וב
118010100 

 יוז

 ו

 ו

180-0003 
 10000 קס 00

 [וחמ
 ךוחא

 יה

 דונה (10018180)

 ןחט6אוחְפ

 ו ו / <

 08 08 טו סה

 ב

 10501 090 וח06% א

 1וח8016 ו

 ב

:500 617005 800855 806 100665 

 הזה כוח וס

1 

1 

1 

1 

176 
 1993 ינו: לארשי 6



 תוידרק'ע תונונת תאוושה .ם'נותנה 'דפמ 4

1 
: 
6 

 וז וז וז הז טז
 ב סא זס זז סא זס טז 5

 5 \וחוסצ

= : 
 - מ הייק ( ריק אל 8 >ב כ סם -6 פ-

 יתבאפלא רדסב םיטרוטמ םירצומה טו הומ=858 | |אהסוא|60ָה0ו8ח
 יפל םה םיבוקנה םיריחמה תפס 8נס

 יאקירמאה ןוריחמה

 +8 61הו 10 החץ 60 8)

 ב 6

- 

 0 | ו 8 ה ו | | א | ₪ | ו מה קה שתיה הא 0 צה פאה | ₪ | ₪ | ראי 8 ו ו 6 - - 5 | |05 0 ו | ₪ |  ם ןשי 0 ו | םי | | ד = = | | ₪ | ₪ יו ב ו 5 ה ה | -צ מ ו מ ומ מנ מ יו ו מ
 ו קימקו | ₪ ₪ ט ₪ |[ ה ₪ ₪ ם |  ם יי | ו

 ו 0 0 ו - ם 5 1-07 הר 4 0 1 0 8 ל 5 0 ו ) ב | .ש | ₪ | א | מ | ₪ | א | ₪ 1 קש ו 0 פר ןתתשה ה ישי | + -- + + | -5 | -<-ה 0 ו | 0 הומהטה ההט0וט0 | התה | 25 | טוחאש ] 7 ₪ | 8 | טו ה רש = רש[ ו 0 ו ה | 0 כט 8 . א |[ א | 5 | ₪ 0 ו ו 5 5 -]-ם ךר-ם ןח 1 מפ - מ | ₪ | בם | 0 [ ו 0 ו ₪ ו ה 8 טמפה שמ הפ ו 0 פרש 188 | א | בם 0 0 ) |[ רה 0000000008 ו ד
 0 |[ ם ן א | ם |[ ₪ ₪ | ₪ | יש ו --.ם | = | ₪ |[ ₪ [ ₪ ₪ | כ |[ א[ ₪ - | םי.ן ריש |[ .ם ]| שי ו הראו |[ ש | ש | ₪ | א | ₪ | מ סו [-םש ן מש ||-₪- | ש | ₪ | ₪ | ש ו | -ם | ₪ [ רש | ₪ | ₪ | ₪ | א
 0 | -ש | ₪ | א | א | א | ₪ | מ

 ו 2 - | ם [ ₪ |[ ₪ |[ ם כ ןר ₪ 860 ₪ [| ₪ [ 
 99 |.מחְש 0 8

 ונופש ול 8 0 0 5 | טמפ | ₪ | = | ₪ | דרכי ו 8 8 | ₪ | | ₪ | ₪ 8 0 | ₪ ן ₪ | ₪ | .ם ספה שורש 0 ה ה הוה הוו ו ו | ירה
 0 | ₪ | רש | ₪ | הם ו שי | ₪ | ₪ | ₪ | ₪ | | 8 | ם ₪ | ₪  ןר ₪

17 
 1993 ינוי לארשי 06

 . ה וו וו וה



 תו'וק'ע תונונת תאוושה .ם'נותנה 'דפמ 4

 א םייק [םייק אל 4 ה
 יפל סה םיבוקנה םיריחמה הוס 5 05 יב יתבאפלא רדסב םיטרופמ סירצומה 6 ו קא וז קה זס וז 5 6

 יאקירמאה ןוריחמה

 500 ץצ 5

 ,הקפווסזוסה 6 קוס

 818 קו

 ב
| 

 ם

[₪] 

 ןוטו+/טפסז 5טקכסוד+

 0 0 ו 100% 5:

100% 

156% 

 יה

000 

1% 

 101165 5181000 ות 00%

10 

 18 זז

1501810 600 

 ו

0055 359010 

 ד ז8ה5801ו0ח 00[ותווסח

 סו ו%

 אס 856

 קוו 0

18 
 1993 ינוי לארשי 6



1 ;[ 5 

 "םיבועחמ ןזיס"

 אוה "ןויסי בשחמה תועוצקמל רפסה תיב

 ראב םיליבומהו םיקיתוה רפסה יתבמ דחא

 ליעפמ רפסה תיב .בשחמ ישנא תרשכהל

 לכל תויומלתשהו סיסרוק יגוס 100-מ הלעמל

 םישמתשממ לחה ,איינעה קשמב תומרה

 סינשב .םיסונמ תוכרעמ יחתנל דעו םיליחתמ

 20,000-כ "ןויסייב םירבוע ,תונורחאה

 ביבא-לתב סכותמ 15,000 ,הנש ידמ םידימלת

 רפסה תיב תמקה זאמ יכ ךירעהל ןתינ .דבלב

 ,רפסה תיב רישכה ,סויה דעו 1977-ב

 "ןויסייל .םירגוב 150,000-כ ,תונוש תורגסמב

 תופסונ םירעבו ,םילשורי ,הפיחב םיפינס

 .צראה יבחרב

 םישמתשמל תויומלתשההו םיסרוקה תמישר

 בושיח תונויליג ,בשחמה תלעפה תא ללוכ

 ,תונובשח תלהנהל תונכות ,םיינורטקלא

 יללוחמ ,בשחוממה דרשמה ,םילילמת ידבעמ

 ,סיבשחמה םוחתב הרשכה יסרוק ,םימושיי

 .תבשחוממ הקיפרגו בשחוממ טוטרש

 תויומלתשהו םיסרוק י"ןויסיי קפסמ םילהנמל

 ,סיטקיורפ לוהינ ,תוכרעמ חותינ יאשונב

 .דועו ,םילהנמל סוטול

 תיעוצקמ הרשבהל םיסרוק

 םינתינכותל תיעוצקמה הרשכהה יסרוק

 ,תונכת סרוקל אובמ םיללוכ םיליחתמ

 דרשמ לש יעוצקימ חוקיפב) 1 גוס ןתינכות

 ,א/4010-ו 6 ינתינכות תרשכה (הדובעה

 רפס-תיב ליעפמ ןכ ומכ .תוריש יאנכט יסרוקו

 םישמתשמל 45/400 תוכרעמל סייסרוק *'ןויסיי

 סיסרוקו ,עוצקמ ישנאלו תומרה לכב

 םיאשונו תונכת-תופש ןווגמב סינתינכותל

 תוכרעמ בוציע ,תיתוכאלמ הניב ,תרושקת)

 .(דועו

 חותיפ ילכ י'ןויסיי עיצמ םיסונמ סינתינכותל

 תונכת ,סקינוי תביבסב סימדקתמ

 6-ב עדי ילעבל) 6++-ב םיטקייבוא-החנומ

 ואאפסוא5 ,קייגמ ,(6-ב עדי ירסחלו

 ינתינכות תרשכה סרוקו ,6 ינתינכותל

 .(6 ינתינכותל) שוטניקמ

 הרשכה "ןויסיי עיצמ תוכרעמ יחתנמל

 יאשונב תויומלתשה ,הרשעה יסרוק ,םייסיסב

 ,םימדקתמו םייסיסב לוהינ לסרוק ,תרושקת

 יסיסב ,החמומ תוכרעמ יאשונב תויומלתשה

 םיסרוק עיצמ "ןויסיי .פס-ו 9א/א₪-ל סינותנ

 ./4%-ו 82 ימוחתב סג תויומלתשהו

 בחר ןווגמ י'ןויסיי רפס-תיב ליעפמ ףסונב

 סרוק סהיניבו שוטניקמל םיסרוק לש הצממו

 חותיפ ,תבשחוממ הקיפרג ,בשחמה תרכהל

 היצמינא ,תינחלוש רואל האצוהו םימושיי

 עבצב הנומת דוביעב תוטישו תבשחוממ

 .(להס105ח0ק)

 םג קפסמ י'ןויסיי לש הכרדהה זכרמ

 םינפ הנמזה יפל הרשכה יסרוקו תויומלתשה

 תומאתה עצבל ןתינ וז תנוכתמב .תינוגרא -

 יפ לע תועשה ףקיהב וא דומילה יאשונב

 ןקתמב םידומילה תא םייקלו ,ןימזמה תשירד

 .חוקלה

 םיישיא הכרדה יתוריש "ןויסייב לבקל ןתינ ןכ

 יאשונמ דחא לכב יייטרפ הרומיי לש תנוכתמב

 םירועישה .רפסה תיב החמתמ סהב סיסרוקה

 םיצרמ ידי לע תונטק דומיל תוצובקב סינתינ

 סוחתבו יעוצקמה סוחתב ןויסנו בר עדי ילעב

 .הכרדהה

 השרומ הברדה זברמ - "ןווס"

 השרומ הכרדה זכרמכ שמשמ "ןויסיי רפס-תיב

 ,סוטול ,טפוסורקימ תונכותה ינרצי לש (10)

 "ןויסיי עיצמ וז תרגסמב .(בושמ) לבונו קייגמ

 תכרעמ תא םיללוכה טפוסורקימ יסרוק תא

 ,\טתאססוש5 הדובעה תביבס ,או8-05 הלעפהה

 םיטקייורפ לוהינ ,8א681 ינורטקלאה ןויליגה

 סינותנה סיסב ,קא01567 תועצמאב בשחוממ

 84816 חותיפה ילכ תאו 460858 שדחה

 ייסוטוליי לסרוק .י'תונולחיי תביבסל 18%

 סוטול ינורטקלאה בושיחה ןויליג תא םיללוכ

 ןג .תונוש תומרבו תונושה ויתואסריגב 3

 סימושייה יללוחמב הרשכה רפסה-תיב עיצמ

 תימוקמה תרושקתה תשרבו קייגמ ירלופופה

 ידי לע סירשואמו םירכומ םיסרוקה .לבונ

 תיעצוקמה םתמרו תוחתפמה תורבחה

 .רתויב ההובגל תבשחנ

 תושירדל תוריהמב ביגמ "'ןויסיי רפס-תיב

 .סיבשחמה סלועב תומגמה תא ףקשמו קושה

 סוחתב סיסרוק רפסה תיב עיצמ המגודל ךכ

 לש המגמה תובקעב 45/400-הו סקינויה

 םיירפניימה תביבסמ םסימושיי תדרוה

 בחרנו ךלוהה שומישה תובקעב .(ססושחפולוחק)

 "ןויסיי עיצמ תוימוקמתרושקת תותשרב

 הכימתו הנקתהל תויומלתשהו סיסרוק

 תותשר ילהנמ תרשכהל ,לבונ תשרב תינכט

 עיצמ ןכ .דועו תשרב תולקת רותיאל ,לבונ

 תביבסב תונוש תומרב סיסרוק ןווגמ "יןויסי*

 .תחתפתמה י'תונולחייה

 תואנדסו םירנימס

 תועוצקמ לש הצממהו בחרה ןווגמל ףסונב

 ,רפסה-תיבב ףטוש ןפואב םידמלנה בשחמה

 סיאשונב תואנדסו סירנימס י"ןויסיי םייקמ

 :םיאשונה ןיב .םיבשחמה ףנעב םירושקה

 תוכיא תחטבא ,חוקל/תרש תוכרעמ בוציע

 םדקתמ קוויש ,הנכות חותיפב (10א) תללוכ

 ףנעב תורישה רופישו ,בושחמה ףנעב

 .בושחמה

 רחוש רעונל הרשעה יגוח ''ןויסייב דוע

 השעהו דומילל תנווגמ תינכות - םיבשחמ

 לקספ :ציקה יסרוק ןיב .ץיקה תשפוח ימיב

 ללוכ לקספב םימדקתמ סישומיש ,םיליחתמל

 םיאשונו ,6 תפש ,תודמולו םיקחשמ תריצי

 ,005 6 ישודיח ומכ 26-ב םימדקתמ

 .דועו ,היצמינאו הקיפרג תונכות ,ואזאססו5

 י'םיבשחמ ןויסיי הרדח תונורחאה סינשב

 ןורתפ קפסל הרטמב ,הנכותה חותיפ םוחתל

 ןויסנה ע ססבתהב ,חותיפה ילכב רסוחל

 איה "ןויסיי לש ייפטווס455" תנכות .הכרדהב

 לש דועיתו בוציע חותינל 655 ילכ תכרעמ

 רפסמב תמשויימ הנכותה .הנכות תוכרעמ

 בורבו ,םיירממב ,ךוניתה תכרעמב תודסומ

 .צראב תולודגה בשחמה תודיחי
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 שאדטאה ץספ] 55 4.1 0 וודא
 .ךלש בשחמב תיתודידי .המצוע ,?/1אפ0וא8 תחת השדחה הרוטנו

 ...תיטמוטוא רואל האצוה 4%

 .תוליעיבו תולקב םיכמסמ קיפמו רצוי

 ...היפרגופיטה תטילשב קוידו תושימג +

 .תויתוכיאו תויעוצקמ תואצותל

 .תויביטקארטניא תונוכת 4

 .תיבקיעו הריהמ םיכמסמ תקפהל

 ...סופד םדקל תויעוצקמ עבצ תונוכת 4

 .האלמ םיעבצ תדרפהל דעו הרישי הקירסמ

 רואל האצוהל סלשומה ןורתפה +

 .תובכרומו ךרוא לדוג לכמ םיכמסמל ...

 תא:סואסא1פ יייע הגרוד צמאדטתה 6

 ...קס-ל דומילל רתויב החונה פדק-ה תנכתכ

 סרט תונולחה םלועש פז חוכ האור ךנה

 רואל האצוהל קזחה ןורתפה .האר

 .תובכרומ וא לדוג לכב םיכמסמל

 תונולחל 4.1 צפאדדא ג קמו מא

 :םיכמסימ רוצייל תמלשומה הנכותה

 ,םירפס תוחוד ,םירמאמ ,םיכירדמ

 ,םינולע ,םינוריחמ ,תוירפס ,םיגולטק

 םיכמסמ ,תועצה ,םינותע ,םיניזגמ

 ,סיפדהל תמלחש המ לכ - םייטפשמ

 .ךל תרשפאמ 4.1 הרוטנו

 רואל האצוהל םלשומה ןורתפה

 ,םיקרפ ,םיפדל יטמוטוא רופסימ 4

 ךתריחב יפל תויומדו תואלבט ,תואקספ

 .םינוש רופסימ ינפוא 8-ב

 תויליע תורתוכ לש תיטמוטוא הצרה 4

 .תויתחתו

 .סינגוע סע םינתשמו סיילוש תורעה +

 ןכותו םיסקדיא לש תיטמוטוא תריצי 4

 .סיניניע

 .ףלחהו שפח +

 הרוחאו המידק הצירל החונ תורשפא 4

 .סידומעבו ףדב

 ידיימ תויועט ןוקת

 .תקייודמו השימג תיפרגופיט הטילש 4

 הלימ חוויר ,גנינרקב תקייודמ הטילש 8

 .טסקט בוביס תולעמ 90-ו

 תויליחת תויתאו םישגדה רצוי 4

 .תיטמוטוא

 תחתמ ,לעמ סיווקו תורגסמ תעיבק 4

 .תואקספ ביבסו

 וא הרוש ,ףד תריבשב תקייודמ הטילש 4

 .רוט

 םירשפאמה תרגסמל (1405) תונונגס 4

 םילק סיריהמ ,סינוקיתו ךמסמ בוציע

 .םייבקעו

 ,םיילוש עבצ ,לדוגב הטילש :טסקט רובע

 ,םירזממ ,תונמלא ,םיימינפ םירוט ,םירוט

 יקפוא 10511164ד10א ,סירוט ןוזיא

 .טסקט ךופיהו

 ,גוריד ,עבצ ,לדוגב הטילש :תונומת רובע

 .תוביתו הטילש תורוש ,ףוסיא

 הטילשב קויד סיקינעמ הקסיפ תונונגס 4

 ,םיילוש ,ףוקימ ,קולב ,רושיי ,תותוא לע

 .תויפרגופיט תונוכת דועו תוחזה ,םיבאט

 254 דעו תודוקנ 2-מ סופד תויתוא 4

 .הדוקנ 1/2 לש וקידב

 םינשמש עגרב הריהמ תשדוחמ המירו 4

 םירטמרפ וא םסירוט ,היצטניירוא ,ףד לדוג

 .םירחא

 ךמסמהש ךכ יטמוטוא סיצבק רושיק +

 לש רתויב תנכדועמה הסריגה תא ליכמ

 .הקיפרגה וא סקטה יצבק

 ,הקיפגל 015-ה תטישב יח רושיק 4

 .םיינורטקלא תונויליגו ,טסקט

 תיבקע הטילש סינתונ בא יפד 4

 ךל ןתונו ,ךמסמה תגצה לע תכשמתמו

 וא דדוב ךמסמ רובע סיטרדנטס רוציל

 .המלש הקפה

 \שואפס\5-ל 4.1 הסריגב םישודיח

 עוציבו תרדגהל ...תרגסמ תונונגס 4

 לכב תויבקעבו תוריהמב תרגסמ תונוכת

 .ךמסמ גוס

 שונא תסדנה ...הרלהמ הלעפהל סירותפכ 4

 היוצר היצקנופ לכ תלעפהל תרפושמ

 .תחא הציחלב

 1485 רודיס ...יביטקארטניא בוציע 4

 לע רבכע תציחלב תותשרו םיילוש

 םילגרסה

 הריחב ...הדובעה ףד לע הנתשמ סו 4

 .תונוש תויצפוא ךותמ

 שומש תוחונ ...שדח שמתשמ קשממ 4

 .תיתודידיו תרבגומ

 עוציב ...הקספ וא טסקט לע תולועפ %

 דבלב דחא בצמ ךותב תולועפה בור

 לע השקהב ...הריהמ םיטירפת תחיתפ 4

 רבכעה לש ינמיה שקמה

 רובע 56 8 502884108 סילודומ 4

 עבצ תודרפה םע האלמ רואל האצוה

 .תומלשומ

 הדובעה ףד ךותל תורישי ...הקירס 4

 .(הריחב יפל) ןבל/רוחש וא עבצב

 סיעבצ ינוקיתו עבצ תודרפה רצוי +

 הקיפרג ,טסקט םיבלשמה םיכמסמל

 .תיטמוטוא הרוצב תונומתו

 הנרקה תויוזל ימצע ₪4110א5 רודיס 4

 לכל הדרפהה תמר תאלעהל ,תויורידתו

 .טלפ ירשכמ

 ללוכה ?גאדסאפ יעבצ לכ תא רידגמ 4

 יעבצ 3000-ו םיסיסב סיעבצ 0

5 

 תוכמתנה תוספדמה יגוסה לכל הספדה %

 .תוינועבצ תוספדמ ללוכ \אןאפ0ו/5-ב

 לע ושןאפסש/5 תונכותמ תונומת תרבעה %

 תכימת סע הריהמ הרוצב 607 8 51 ידי

8 

 הרוטנו ,םלשומ םדע ןורתפל תיכיח םא

 .הבושתה איה 20811588 4.]

 תכרעמ תא הליבומה הנכותה יהוז

 .שדח ןדיעל ואןאססוא5 הלעפהה

 :אצמת טקפמואב

 .תיעוצקמ הכימתו תינכט תוריש 4

 םיליחתמל :הנכותה דומילל םיסרוק +

 .םימדקתמלו

 .תויטרפ הכרדה תועש 4

 .הרמוח תוצלמהו ץועי ,תומגדה 4

 .םיסנכו ןויע ימי +

 ...דועו +

 64 רקסניפ םיבשחמ תוכרעמ - טקפמיא
 אית
 .03-5250526 :סקפ 03-5289121 .ילט
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 ]2[ 1: [|.3ה

 ,((0ז0767166( לע האלמ תירבע הסריג
 םלועב ץופנה םילילמתה דבעמ

 לארשיב \/סז6664 תגיצנ ,תוכרעמ קטזא

 דבעמ לש האלמ תירבע הסריג לע הזירכה

 הסריגה .צראב הדי לע קוושמה סילילמתה

 תללוכ ,05 תביבסל אפ 5.18 ,השדחה

 סקלח .םיבר םיידוחיי םירופישו תופסות

 לש סהיתועצהו םהיתושקב יפ לע הב בלוש

 בטימכ ,לארשיב םיקיתווה הישמתשמ

 .תימלועה ווסט( לש תרוסמה

 ופנה םילילמתה דבעמ אוה וסת

 עיגה וישמתשמ רפסמ .סלועב רתויב רכמנהו

 חתנ .שיא ןוילימ 12-כל 93 תנש תישארב

 90%-לו) 80%-ל בייהראב עיגמ ולש קושה

 הנכותה .(:סאדונאמ לש 500-ה תמישרב

 תויצקנופ לש רתויב רישע ןווגימב תנייטצמ

 לופיט ,תואלבט תריצי ,לילמת דומיעו דוביע

 ךמסמב תונומתו הקיפרג בוליש ,סיצבקב

 הנכותה .תולבגומ יתלב הספדה תויורשפאו

 תולולכ ןלוכ - תופש 30-ל סויה דע המגרות

 .השדחה תירבעה הסריגב

 תירבעב לבה

 שבכו הנשכ ינפל \צסוקחשו עיגה לארשיל

 תוימואל-קר תורבח ברקב סוקמ ומצעל

 ,לייוח םע םירשק ילעב םייקסיע םימרוגו

 .הימדקאו רוביצ תודסומ ברקב סג ומכ

 ךשמה אוה האלמה תירבעה הסריגה חותיפי

 קושל \צסזשק₪61 לש תובייוחמה תקמעהו

 לייכנמ ,רניזוקט אביקע רמוא ,ייילארשיה

 שמתשמהיי .תוכרעמ קטזאב ףתושמ

 ללוכ ,ןיטולחל ירבע קשמימ אצמי ילארשיה

 לכ ןכו םיללגנ םיטירפתו םיליגר סיטירפת

 ,''םינימאמ ונא .יביטקארטניאה הרזעה ךרעמ

 ברקת השדחה הסריגהשיי ,רניזוקט ףיסומ

 ירזגימ לכמ - הנכותל םיבחר םילהק התע

 ,ויעוציב דבלמ .םיישפוחה תועוצקמהו קשמה

 ישפוח רבעממ םג ילארשיה שמתשמה הנהיי

 תכרעמ לכל הלעפה תכרעמ לכמ ןיטולחל

 אוה ושסזק6%( .ןמז תדוקנ לכבו הלעפה

 ולש סינותנה יצבק :יתכרעמ-בר דבעמ

 ,\/אססוא5 ,(כ05) ,ק6 תואסריגל סידיחא

 הנכותה ישמתשמ .תופסונ תומרופטלפו שא]א

 לכב םימייקה םהיצבק לכב שמתשהל ולכי

 .יישמתשהל ורחבי הב תידיתע הלעפה תכרעמ

 קושב ןומא לש דעצ - הנגהה תרסה
 ולארשיה

 ןושארה םילילמתה דבעמ אוה יס

 קטזא תצמאמ ךכב .הנגה אלל ראב קוושיש

 לכב םאה תרבח לש התוינידמ תא תוכרעמ

 יפ לע התשענ הנגהה תרסהיי .םלועה

 תחלצה רואלו \\סזשק6₪1 תרבחל ונתצלמה

 לייכנמ רמוא ,יילארשיב סויה דע הנכותה

 תרבח לשו ונלש ןומא ףקשמ דעצהיי .הרבחה

 תקמעהו ילארשיה קושה תולשבב סאה

 הנעינש ,םינימאמ ונא .ויפלכ תובייוחמה

 לשב ןה ,םישמתשמה רוביצ ידי לע בויחב

 לכל העיצמ הנכותהש הובגה ףסומה ךרעה

 הריחמ לשב ןהו יטרפ שמתשמו ןוגרא

 או (והיס הווה אוףיה
 וו

₪ 

 חתפמה ישקמ ללוכ ,תירגעל המ
 [ריפיק תו ידפוא | ןופולחל ,וא ,וז ואב םיליה
 ל

 רו

 םיטנופבו תוספדמ תואמב הבימת

 זז 68

 הנקמ האלמה תירבעה ותסריגב \/סז קן

 יתלב טעמכ הספדה תויורשפא שמתשמל

 ,רזייל תוספדמ תואמב ךמות אוה .תולבגומ

 בוליש םע ,התע .קושב תומייקש הכיסו ויד

 לכ ייחירכהליי הנכותה תלגוסמ ,זיתנטד קש 9

 סג ,םיגרודמ םיטנופ סיפדהל תספדמ

 סיטנופב ללכ תודייוצמ ןניאש תוספדמב

 שמתשמה תא תררחשמ וז תלוכי .הלאכ

 תרשפאמו תמדקתמו הרקי תספדמב תולתהמ

 .הטושפ תספדמב םסג יתוכיא ךמסמ תקפה ול

 סיטנופ לש דואמ לודג רפסמ ללוכ

 הסריגה ,ךכמ רתוי ךא :תורז תופשבו תירבעב

 גוסמ םיטנופ תואמב סג תכמות השדחה

 סיבלושמו קושב םימייקה ךתזעש

 .הכיסהו וידה רזיילה תוספדמ לכב

 תרשפאמ הז גוסמ סיטנופב הכימת

 יתשב ךמסמ סיפדהל שמתשמל

 - (לשמל רויילו הכיס) תונוש תוספדמ

 יתשב ןיטולחל ההז האצות לבקלו

 ןתינ ךכ .(היצולוזרה טעמל) תוספדמה

 א תורגמש דופב .םולשת עמסופ לכ אלל ,אלמ ילגנא-ירבע םויא||] תוכיס תספדמב הטויט סיפדהל
 .ףסו) םולטמ לכ אלל וז היצפוא הליכמ שסז66/:476+ ,סהי חוו /

 % "8.5 קימ "8.5 וש 1 םע 1 מ

 .הרבחה לייכנמ םכסמ ,יייביטקרטאה

 ההגה תנבות - לארשיב שדח דרדנטס
 ריחמ תפסות אלל

 ןושארה םילילמתה דבעמ סג אוה

 ההגה תנכות םע קוושמה לארשיב דיחיהו

 - הנכות תליבח לכב ילגנא-ירבע (57811.0מ)

 לכב קוושמ אוהש יפכ ,ריחמ תפסות אללו

 תא קטזא תצמאמ הז סוחתב סג .סלועה

 .םלועה לכב סאה תרבח לש התוינידמ

 לכ אלל - רזייל תספדמב יפוס ךמסמו

 האצות סע ,רומאכו ,המאתה תלועפ

 ןתינ ןפוא ותואב .ןיטולחל ההז

 דרשמל דרשממ ךמסמ יידיינליי

 אלל תירוקמה ותרוצב תולקב וקיפהלו

 תתרשמה תספדה תמרבו גוסב תולת

 .רתא לכ

 תוריהמ סוחתב ושענ סיפסונ סירופיש

 היצזימיטפוא ךילהת רבע ושסזשקא6ו .הנכותה

 תולועפ תוריהמ תא ץיאהש ללכושמו ידוחיי

 .הספדההו הכירעה

 הסריגב 5395 לש ריחמב קוושי וס

 ללוכ אל) ןוכדיעה תסריגל 579-ו האלמה

 .(מייעמ

 גצוי האלמ תירבע הסריגב זק

 ןתיבב ינוי תישארב סקטויפמוק תכורעתב

 .תוכרעמ קטזא
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 6/4 [כ(סוי6/1די060ז "ל
 דא 10 6108 םלועב הבוטה הרמהה תנכות

 642606 תונובת
 .50א/26 תנכות 6

 .רטסר/ירוטקו עדימ בוליש 6

 .תיביטקארטניא רוטקול רטסר תרמה

 תנוכת) 5% - רטסרה לש וק הצק תסיפת 4

 .(הרמהל חתפמ

 .דבלב רטסרה תכירעו הגצה תלוכי

 .רוטקוב תמלשומ הדובע

 .סינותנ סיסבל תוירושיק

 שמתשמל החותפ תכרעמ
 .6 תפשב תונכת 6

 ,[118 4516 ורקמ תפש

 .שמתשמה יייע םילובמיס תפש תרדגה 0

 .שמתשמה יייע סיטנופו סיווק יגוס תרדגה

 .שמתשמה ידי לע םיטירפת תרדגה 6

 תוכרעמל תומיאת
 האסוא:ס,

 דסק

 ...אשדס6הפ, 5צאמא60א][

 604060 תונורתי

 :תלעות תולע סחי

 הדובע תמועל הכומנ תולע ,ק6 תנכות
 .?6תססובמ

 :תיתגרדה הרמה

 סאתהב טוטרשה לש תיתגרדה הרמהל תורשפא 4

 .ךרוצל

 :הנכותה תוליעי

 .הלעפהל הלק הנכות

 ,שמתשמה תושירדל המיאתהל ןתינ 6

 :תומיאת

 1.6, זמ, ש[א| :םיטמרופב דבוע

 םוורשפא םימושו
 .015 -ל םיטוטרש תרמה

 .מייביתל םיטוטרש תרמה

 .תוקלחו סישוג

 .תוינוריע תויתשת 4

 .תויפרגופוט תופמ

 .םייסדנה םיטוטרש

 םיינדי םיטוטרשו תופמ בושחימ
 םימייקה םיטוטרשהו תופמה לכב שמתשהל ןתינ

 .םיבשחוממ תופמו םיטוטרש תריציל אצומ תדוקנכ

 6/0616 תנכות לש תיגולונכטה תונשדחל תודוה

 סיענמנ ,עדימה תרמהו היצטיגידה ,טוטרשה ךילהתב

 םיטוטרש תריציב םיכורכה תואצוההו םיצמאמה

 .םימייק םיטוטרש לש תינדי הטילקב וא םישדח

 ,םימתכומ ,םיטמוקמ תופמהו םיטוטרשה סא סג

 םהב לפטת 642606 ,הגאד לא - םינשיו םייולב

 .החלצהב

 רטסרה תנומת תבירע
 םישרדנה םילכה תא תקפסמ 64606 תנכות

 עצבל סירשפאמ ולא םילכ .רטסרל הכירע עוציבל

 העיצמ הנכותה ןכ ומכ .םימתכומ סירוזיאל יוקינ

 (ת0 8585 1601 1א0) ייטוטרשה תחיתמ"

 .רטסרה בוביסל תודוקפו

 רוטקול רטסרמ תיתגרדה תרמה
 64260ז6-ב שומיש לש סיטלובה תונורתיה דחא

 ךרוצ ןיא ,םיבלשב טוטרשה תרמה תלוכי אוה

 וא םיעטקה תא אלא טוטרשה לכ תא רימהל

 תורשורד תורחא תוכרעמ .דבלב תושרדנה תויושיה

 תוכרעמל סיסבכ שמשל ולכוי םרטב האלמ היצטיגיד

 .מייבית תונכות וא 015 ,האו/א1

 84764-ה הטישב תושמתשמ תורחא תוכרעמ

 תלוכי אלל רטסרה תנומת לש הרמה תועצבמו

 .ופוס דעו ךילהתה תליחת עגרמ שמתשמה תוברעתה

 יפלא ליכמה דאמ לודג ץבוק תריציל תמרוג וז הטיש

 אמגודל) ללכ שרדנ וניא לודגה םקלח רשא םירוטקו

 .(םירוטקול טסקטה תרמה

 לזוגו עגימ תויועטה תקיחמו טוטרשה תנטקה ךילהת

 604260ז6 תנכות ולא תויעבמ ענמהל ידכ .בר ןמז

 ...תולוכי יתש העיצמ

 ךא 66 1

 רוחבל שמתשמל תרזוע רשא המצוע תבר הנוכת

 עגרכ םישרדנה םיווקה םתוא תא קר רימהלו

 רימהל תורשפאה תא דבאל ילבמ ,מייביתה תכרעמב

 .דיתעב טוטרשה ותוא לש םיפסונ סיווק

 .םירטמרפ בוק ידי לע תוחנומ הביקעה תודוקפ
 תרדגה ,איה םירטמרפה ץבוקב שומישל אמגוד

 .םירצונה םירוטקול םיווקה יגוסו תובכשה

 תריחבב בר הלועפ שפוח שמתשמל תנתונ 640006

 םירטמרפ עובקל ןתינ ,הרמהה תלועפל םירטמרפה

 תדוקפ .דרפנב עטק לכל ףאו הפמ לכל סינוש

 ,לשמל תרשפאמו תיטמוטוא יצח איה הביקעה
 תמוצ לכב הנימי הינפ עצבלו םייוסמ וק ירחא בוקעל

 ןמוב .ריהמו לק וניה היצזירוטקוה ךילהתש ,ךכ

 ולש ילאוטסקטה עדימה תא סינכהל ןתינ הביקעה

 ילאוטסקטה עדימה .חיש-וד תלבטב (41ד'818%₪)

 רמשהל וא טוטרשהמ קלחכ ןסחואמ תויהל לוכי

 לודומה תרזעב 08/01.8 גוסמ םינותנ סיסבכ

 .ספוזאא

 109 גד 8 50108 2

 ינותנ תינמז וב רומשל תרשפאמה הבושח הנוכת

 ,דחא ךמסמב רוטקוו רטסר

 רוטקוה ינותנו דבלב עקרכ תשמשמ רטסרה תנומת

 .מייביתה תכרעמל שרדנה עדימה תא םיקפסמ

 תרמה םילשהל ןתינ ,וללה תונוכתה יתש תועצמאב

 סישיבכ תכרעמ תרמה :אמגודל .סיבלשב םיטוטרש

 לש בויבה יוק תרמהו תחא הנשב תיפרגופוט הפמב

 .תרחא הנשב וז הפמ

 היצזירוטקו ךילהת תורשפאמ ליינה תולוכיה

 םיצמאמ ,ןמזב ןוכסח ,הרמהב תושימג ,םיבלשב

 .בר ףסכו

 םיבשחוממ םיטוטרש הקוזחת
 ףסואב שמתשהל ןתינ ,טוטרשה תרמה םויס םע

 תמרב טוטרשה תכירע ךרוצל 6306016 לש םילכה

 .בשחמב ותוא רומשל תנמ לע רוטקוהו רטסרה

 וב תונולח רפסמ גיצהל תלוכיה 6 26085-ל

 לש םיקלח ינשב דקמתהל תרשפאמה הנוכת ,תינמז

 טוטרשה תא םג תוארל תאז סע דחיו טוטרשה

 םיטוטרש ינש תוארל תרשפאמ איה ןכ ומכ .אלמה

 רובע סילוביס טירפת ןולח :אמגודל ,תחא תב

 .ינשה ןולחב גצומה טוטרשה

 תיאמצע טוטרש תנכות
 הכירעו טוטרש תודוקפ לש םלש ףסוא 000//6ז6-ל

 שמשל הלוכי הנכותה ךכיפלו (0./0) תילאירוטקו

 תדמע :ןוגכ ,םימושי לש בחר ןווגמל תיאמצע הדמעכ

 .יסדנה תונכת תדמע וא טוטרש

 רטולפב טוטרש תנכות
 םירטולפב הכימת תקפסמ 620016 תנכות

 תישק קתוע לע קיפהל תלוכיה תאו תוספדמו

 .דחי סג רוטקוהו רטסרה תא (ריינ טוטרש)

 מ''עב תויפרגואיג עדמ תוכרעמ 5

 .04-370607 ,03-5137569 ,03-5242159 :'לט
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 תא י/אצמ

 .םילדבהה

 הו םישרתב

 תויתואה תרוצ

 .םינוש םיטנופב

 המיתחה'' רוחשב

 "'תישיאה

 .לכ תנייפאמה

 הלא ''תומיתח'

 תוהזל תועי'סמ

 םינוש םיטנופ

 .םהיניב לידבהלו

 תא אוצמל י/הסנ

 י'תומיתח''ה

 ףוב סישרתבש

 תוארלו ,םיטנופה

 הנתשמ דציכ

 וז "'המיתח''

 .טנופל טנופמ

6 

 ץרפ המלש

 ינמיס תורפס ,תויתוא ףוריצ וניה *טנו
 בוציע יווק ילעב םידחוימ םיוותו קוסיפ
 ןתינ ץופנ ירבע טנופל אמגודכ .םיפתושמ
 וניה ץופנ ילגנא טנופ ,יידודיי תא ןייצל

 -יע תויצאיראו עברא םיטנופה תיברמל .דוחוט
 יוטנ ןמשו יוטנ ,ןמש ,ליגר :תוחפל תויבוצ

 רפסמל ןיינע ויה םיטנופ ,םינש רפסמ ינפל דע

 ךא .םירדסו סיבצעמ ,םיפרגופיט לש סצמוצמ

 תיילע סע ,תיתגרדה הרוצב ,הנתשה הז בצמ

 -והו הקיפרג ,םילילמת דוביע תונכותב שומישה

 .תינחלוש רואל האצ

 ,הז ךילהת הציאה 3.1 וץותטסמ תביבס תעפוה

 -מה םיטנופ ללוחמ הכותב תללוכ איהש ןוויכ

 שי סויכ .יוצר לדוג לכב םיטנופ בוליש רשפא

 ינפל דעש ,םישמתשמ לש םיבר םיפלאל וב בצמ

 סנשי ,טנופ גשומה לע ללכ ועמש אל רצק ןמז

 םהש םיכמסמב םיטנופ ןווגימ בלשל םיעצמאה

 ,םילילמת ידבעמ תועצמאב םא ןיב ,םיקיפמ

 .םירחא סילכ וא ,םיינורטקלא תונוילג

 שומישל ינושאר אובמ תווהל וז המישר תרטמ

 המישרה ףוסב .תונוש תוצע תופסותב ,םיטנופב

 .סינוויכ רפסמב תפסונ האירקל תועצה

 םיטנופה תא תללוכ תילגנאה הסריגב \\ותנסשצ

 תא ןכו (16ןט603 ?ומד) \תא1-ו דוחו6 םיילגנאה

 תאו (םייעדמו םיינווי םינמיסל) 5ץחופס| טנופה

 ,םידחוימ םינמיס ףסוא ליכמה) \צגתקטותפ טנופה

 -יס - דועו םינוש םיגוסמ םילוגיע ,םיציח ןוגכ

 .(4וחַפַפּגט םייורקה סינמ

 תא םג ףסונב תללוכ תירבעה הסריגב \/ות6סואפ

 ,סיקרנ ,רוד ,להיר-קנרפ ,דוד םיירבעה םיטנופה

 .ינורהאו םירמ

 והדגבא
 מלךילטטה

 צ 5 עסזנ

 תששרק
 -כה םיטנופ סניה ליעל ורכזוהש םיטנופה ,רומאכ

 .תונושה ועותסש5 תוליבחב תילרגטניא םילול

 סיבר םיטנופ ףיסוהל לוכ: דחא לכ ,ךכל רבעמ

 סיטנופ תוירפס שוכרל ןתינ לייוחב .תכרעמל

 -ממ םיטנופה יריתמ) םיכומנ םיריחמב תונווגמ

 -אה הנשב הלולת הרוצב ודרי םינרציה תיבר

 רשאכ ,טנופל ראלודמ תוחפ לש תומרל ,הנורח

 .(תולודג תוירפסב רבודמ

 -ותב םיללוכ הנכות ינרצי םינוש םירקמב ,ףסונב

 תנמ לע ,םיפסונ םיטנופ םיקוושמ םהש הנכ

 ןמוג םיאטבמה שי ."ןפוג" הלימה איה טנופל תינקתה תירבעה הליבקמה .(תרפועה תויתוא תקיצי העצבתה וב לעפמה תא רבעב הראית ,[:סטח-ב הרוקמ) תילגנא הלימ הניה (!יסטח( וא :סח!-כ תבתכנ) "יטנופי הלימה *
 ."תינוס" - .ןמוג וליאו ,הטילקו תנבומ הלימ איה טנופ הלימה םיבר םיארוק רוכע וטנופ הלימב שומיש השע) וז המישרב .(יםינמנימ לידבהל ,"תונפנ* - םיבר) רפוש לקשמב ןנוג םיאטבמה שיו ,ןמוד לקשמב
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 המ
 ימ לכל רקיעב הרושב האיבמ 6 סוד תסריג
 הבוחב תאשונ איה סלוא ,וילע ןטק קסידהש
 יהרוצב םיראותמה םיפסונ סיבר סירופיש
 הריהבה ותפשב םיכסמ ירויא תייוולבו תטרופמ
 קס סוחת להנמ ,ןמלדא ירוא לש תחלוקהו
 הרפיסב לארשי-לטיגיד לש הכרדהה זכרמב

 - 6 סודיי ,םיבשחמ-סוקופ תאצוה לש שדחה

 .י'םסימדקתמ סישומיש

 לש 5 הסריג תזרכה ןיב ורבע םייתנש טעמכ

 הסריגה לש התצפה תליחת ןיבל 5

 ופסונש תושדחה תונוכתב קימעמ ןויע .תיחכונה
 1/0050 תרבח יכ דמלמ ,הלעפהה תכרעמל

 םיברה סישודיחה .םירמשה לע הטקש אל

 הדמל ,ףיקמ רקחמ העציב 1670508 יכ םידיעמ
 המצעל הרידגהו םישמתשמה יכרצ תא בטיה

 עוציבל רשאב .שרדנה םירופישה ךרעמ תא

 סידחא סירקמב 1005086 הרחב - סייונשה

 תועודי תונכות תשיכר לש ינויגהה דעצב

 תומאתה עוציב ךות) ןבולישו ,תונימאו

 .הלעפהה תכרעמב (תומיוסמ |

 שודיח לכ לש ימצע חותיפל ףילחתכ ,וז הריחב

 שרדנה ןמזב רכינ ןוכסיחל האיבה ,שודיחו

 רתויב ההובג תונימאלו ,השדחה הסריגה תנכהל

 וחיכוהש הנכות ירצומ לע תוססבתהמ תעבונה

 ולא סיטפשממ האצותכ סאו .רבכמ הז םמצע
 הקפתסה /(ו0ז0506 תרבחש בושחל סילושע ונא
 .ונידיב תועט ירה - קווישו הזירא ,שכר עסמב

 ורדגוה 6 הסריגב םייתועמשמו סיבר םישודיח

 .אווטספסא ישנא ידי לע וחתופו

 תקידבמ הלועה ירקיעה רסמה - ךכ וא ךכ

 תחלצומה) 5 הסריגל התאוושהמו הנכותה

 שדחה הלוגלגב א15-ס05 יכ ,אוה (המצעשכל

 יפלכ םיחתפמ ונאש תויפיצה תיברמ לע הנוע

 םילכ ;רפושמ שמתשמ קשמימ :השדח הסריג

 תואסריגב ןיטולחל ורדענש סישדח םימדקתמ

 תומייק תודוקפב סיבר םירופיש ;תומדוק

 ולעפש תונכותה יפלכ תומיאת - ןבומכו

 .תומדוקה תואסריגב

 ,ייהבוחיי תסריג ,קפס אלל ,הווהמ 6 הסריג

 תענכשמ הביס תעדה לע תולעהל השקו

 .תומדוק תואסריג םע הדובע ךשמהל

 ?6 טודב שדחתה המ

 תיטמרד הרוצב רפוש לוחתאה ךילהת

 רידגהל ונתלוכיב שי 60א710.5צ5 בוקב רבכ

 הרוצת לכ רשאכ ,תוירשפא תורוצת רפסמ

 שמתשמה ינפב וגצוי הלא תומש .םש תאשונ

 יפכ) עיפומה ,לוחתאה טירפתב

 התוא היצפואה .לוחתאה בלשב (דיעמ ומשש

 ליבות - טירפתהמ שמתשמה רחב
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 6 סודב שדחתה

 םישומיש
 םימדקתמ

 ןמלדא ירוא

 .תמיוסמ הרוצת תניעטל

 יצבוק עוציב לע ןיטולחל רתוול ונתורשפאב

 !גטדספאמ6 .847-ו 60א710.8צ58 לוחתאה

 ףקות היהש ששחהמ ונתוא תררחשמ וז הנוכת

 בוקב יוניש םיעצבמ ונייהש תמיא לכ ונתוא

 האיגש ללגב בשחמה לעניי אמש ,60א 0.85

 .הז <בוקב המימת

 הלעפהה תכרעמל תורוהל לכונ המוד תולקב

 60%810.8צ5-ב תועיפומה תודוקפה תא עצבל

 לכ ונל הגיצמ תכרעמה רשאכ ,דעצ רחא דעצ

 תא םירשאמ ונאו ,העוציב סרטב הדוקפ

 רובעלו הילע גלדל םיטילחמ וא ,העוציב

 .האבה הדוקפל

 ןורבוז לוהינל םימדקתמ םילב

 תמדקתמ ,השדח הרודהמ ונל העיצמ 6 הסריג

 1ו1אומא!.8צ5 םינקתהה ילהנמ לש ,רתוי

 לוהינל) םאוא1386.ם%-ו (6א160666 ןורכיזל)

 .(6אקת666 ןורכיז

 ,הגוצתב םיבר םירופישל התכז א!8א[ תדוקפ

 תא גיצהל םירשפאמה םסיגתמ ינש הל ופסונו

 הנכותל הצקומה ןורכיזה תאו יונפה ןורכיזה

 .תמייוסמ

 תנכות קפס אלל אוה סישודיחב יתועמשמה

 יצבוק תא תקדובה הנכות - א!6חוא[ג66ז

 סייונישה תא םהב הסינכמו ,ונלש לוחתאה

 הרוצב ןורכיזה תא לצנל תנמ לע ,םישרדנה

 .תילמיטפואה

 66צוס6תופה תודוקפ תריציב - החוכ רקיע

 .תוינוכסחו תוקיודמ 1030ח1-ו

 קסידה לוהינב םורופוש

 6 הסריגב רתויב םייתועמשמה םישודיחה דחא

 תפסות הווהמה ,עסטפ!650806 תנכות אוה

 ייתצווכמיי הנכותה .הלעפהה תכרעמל הבושח

 ןפואב הלידגמ ךכבו ,םיטקסידו סיקסיד

 .ונתושרל דמועה ןושחאה חפנ תא יתועמשמ

 יוחיאל תניוצמ הנכותב סג תדיוצמ 6 הסריג

 תלעפומ הנכותה .קסיד (היצטנמגרפד)

 .06182 השדחה הדוקפה תועצמאב

 רכינ חרואב רפשל היושעו שומישל הלק איה

 םיקסידה ךרעמ לש הבוגתה ינמז תא

 .בשחמב סיטקסידהו

 הנגהה ינונגנמל ףסונב ,העיצמ טת66!66 תדוקפ

 שדח | ןונגנמ סג ,5 הסריגב םירכומ ויהש

 . 6וטווסח 56חוַע :ןיטולחל

 חוג הדוקפה .סוריו-יטנא :ףסונ שודיחו

 רותיאל החונו הליעי תכרעמ ליעפת

 .םתרסהלו סיסוריו

 תנכוש ,י46 תפסונ סוריו-יטנא תינכות ,דשח

 לכ לע תמא ןמזב העירתמו ןורכיזב

 .תכרעמב סוריו תעפוהל

 תא תונפמ זטווסז6-ו פס%טק תונשוימה תודוקפה

 :תללכושמ רוזחשו יוביג תנכותל הריזה

 סקשמימב תנייטצמ הנכותה .11070508 83060

 שולש העיצמ איהו ,דחוימב יתודידי שמתשמ

 הדובעה ילהונל המאתהב ,תונוש יוביג תוטיש

 .שמתשמ לכ לש

 דחאכ ומצע חיכוה (615% 6006) קסיד ןומטמ

 הבוגתה ינמז תצאהל רתויב םיבוטה םיעצמאה

 ,קסידה ןומטמל ןקתהה להנמ .םיבשחמה בורב
 הנפמ ,5 הסריגב ונרכה ותוא ,5א/ ד 5

 תמכחותמו הליעי ,השדח תינכותל ומוקמ תא

 .5א/ ג דפש אש סשב ,רתו*

 הרצקש בורל סיפסונ םישודיח םיאצמנ 6 סודב

 .ןאכ סראתל העיריה

 ירוא תאמ ייסימדקתמ סישומיש - 6 סודיי

 תאצוהב גישהל .חייש 45 ,יע 216 ,ןמלדא

 ןופעדומבו 03-6773898 ילט םיבשחמ-סוקפ
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 ןייצל ןתינ אמגודכ .רצומה תויתורחת תא רפשל

 ע6יוקתסז םירצומבש ,0וסשַא תרבח ירצומ תא

 סיטנופ 200-ל בורק הבליש ז3ק0765//105-)

 תחת ונקתוהש עגרמ ,ולא סיטנופ .ההובג תוכיאב

 תולעופה תונכותה לכב שומישל םישיגנ למ 5

 .\שגתנסואפ תביבס תחת

 םיטנופ אקווד ואלו) םיירבעה םיטנופה רפסמ

 רחבמל תיסחי דאמ סצמוצמ וניה (םיבשחוממ

 ירבע טנופ לש לדוג רדסב) םילניטלה םיטנופה

 אלש ךכ ,(םייניטל םיטנופ האמ לכל סחיב דחא

 .תולודג תוירבע םיטנופ תוירפסל סחי*תהל ןתינ

 -עמ ידי-לע וחתופש םיפסונ םיטנופ שוכרל ןתינ

 אלש ךכל בל םישל שי ךא ,םינוש םייאמצע םיבצ

 טרדנטס םייק אל ,םייניטל םיטנופב ומכ

 לש תוביסמ ןה) םיירבע םיטנופל סחיב וטקפ-הד

 הנגהל הרוצכ ןהו ,טנופב םיוותה לש הנוש יופימ

 -ופ ,ךכמ האצותכ .(ישפח שומישו הקתעה ינפמ

 הרוצב ובלתשי חרכהב אל םינוש םיירבע םיטנ

 .ךלש םימושייה לכ םע הריבס

 -וש םירצומ תוליבחב סיטנופ םיבלושמ ףראב םג

 םילילמתה דבעמ תא ןייצל ןתינ תואמגודכ .םינ

 ףסונב ללוכה ,''ןוויכיי תרבח לש יישגדיי ינושל-ברה

 ות6סאפ לש תירבעה הסריגב םימייקה םיטנופל

 ,ריפוא ,םיסיקרנ ,ןרוק ,םייח ,הסדה םיטנופה תא

 -יק םיטנופ רפסמ ןכו ,אנליו ,םתס ,ןוויס ,ייישר

 בר רפסמ תללוכ 6061 תיפרגה הנכותה ;םייליר

 -בו ,(ימעטל ,תינוניב תוכיאב) םייניטל םיטנופ לש

 ,תואסריג יתשב) וז .הנכותל תירבעה הכימת

 -ושמ ,("ןוויכיי לש הינשהו ייטקפמיאיי לש תחאה

 .םיירבע םיטנופ ןווגימ םיבל

 +םיטנוב ךירצ ללכב עודמ

 םא םג ,םייוסמ טנופב בתכנ ספדומ טסקט לכ

 םיטנופה .ךכ ךרוצל תדחוימ הלועפ םיעצבמ אל

 -טמ תוספדמ תועצמאב לדחמ תרירבכ םיקפומה

 תוא לכ םהבש םיטנופ םניה רזייל תוספדמו הציר

 -ות (יי תואב וא יש תואב רבודמ סא ןיב) ןמיס וא

 -לנב חוסחס5קג6 יורק הזכ טנופ .דיחא חוור םישפ

 תויתואל סהבש ,םיילאנויצרופורפ םיטנופל דוג

 רשאכ .תואה תרוצל םאתהב הנוש בחור תונושה

 תושורד ילאנויצרופורפ טנופב םיטסקט םירדסמ

 .טסקט תומכ התוא רודיסל תורוש תוחפ

 הביתכ תנוכמ ןונגסב קפומה לודג חפנב טסקט

 וניה (רזייל תספדמ ידי-לע השענ טלפה םא םג)

 -ורפ הספדהל האוושהב האיוקל השק

 -תמ גוס לכמ םיטסקט תאירק) .תילאנויצרופ

 -ושה ינפ לע ןיעה לש "תוציפקיי תועצמאב תעצב

 .ןחונעפו םילימ רפסמ וא הלימ לש ייסוליציי ,הר

 םילודג םיקחרמ ינפ לע עונל הכירצ ןיעה רשאכ
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 םיטנופב שומישל אובמ

 ,תילאוטסקט תומכ התוא תא םיליכמה רתוי

 .(תלברוסמו תיטיא האירקה

 ילאוזי| הנבמ

 גוס ןה) םינוש םיטנופב שומיש השענ רשאכ

 ןויפיאל (סינוש תויתוא ילדג ןהו ,הלקשמו תואה

 ,הנשמ תורתוכ ,תוישאר תורתוכ ןוגכ םיביכרמ

 קינומה לודג חבנב טסקט

 םג] הביחכ תנוכמ ןונגסב

 ידי-לע הועענ טליה םא

 הועק וניה [רזייל תסבדמ

 הטינדהל האווועהב האירקל

 .תילאנו'צרופורב

 לק .רתוי תחלוק האירקה ,דועו טסקטב תושגדה

 אוצמל רתוי לקו ,יללכה הנבמה תא תוהזל רתוי

 .ךרוצה תעב אתחנתאל תורורב תודוקנ

 לכשומ שומיש ,םיהז םיטסקטב רבודמ רשאכ םג

 -יב רתויב יתועמשמ תויהל לוכי םינוש םיטנופב

 סניאייש טסקט ישוג תמועל אירק טסקט תריצ

 .י'םירמגנ

 "רט"

 .םידגבל םיטנופ ןיב תוושהל ןתינ ,םיבר םינבומב

 ,הנשה תונועל םאתהב םינוש םידגב םישבול ונא

 העשה ,םיכלוה ונא וילא סוקמה ,עוריאה יפוא

 םידגב תכרעמ לכל .חורה בצמ יפל סתסו ,סויב

 -ופ שי .םיטנופל סחיב םג ךכו ,הלשמ יירסמיי שי

 םירחא דועב ,תופיקתו תוימשר םינירקמה םיטנ

 -וסמ םינירקמה םיטנופ שי .תולילק םינירקמ

 .תויטנגלא םינירקמ םירחא דועב ,תויתר

 ,סהלש סינוש םיבולישבו ,םינוש םיטנופב שומיש

 -יש ,םייוסמ ייהארמיי טסקטל תוושל עייסל לוכי

 הניחבהמ ןתוא רבגתיו ,טסקטה תורטמב בלתש

 .תילאוזיוה

 ילאוטסקטה רסמהש רוכזל בושח תאז סע ךא

 סינושה םייפרגופיטה םיטקפסאהשו ,רקיעה אוה

 לש ןוכנ בוליש .הז ילאוטסקט רסמ תרשל ודעונ

 ,"ףוקשיי בוליש אוה םיחוורימו םילדג ,םיטנופ

 -המ קתונמב ומצעל בל תמושת ךשומ וניאש

 תנווכמ הרוצב השענ רבדה ןכ םא אלא ,טסקט

 .תועדומ ךותמו

 תואחסונל ףופכ וניא וביטמ יפרגופיטה בולישה

 -וס םימרוג ברעמ אוה ,יטתסא אשונכ .תושקונ

 הארנ ,ינולפ יניעב הפיש המ .סינוש םייביטקייב

 -לנב ןאכ ןכתסא ,תאז לכבו .ינומלא יניעב רעוכמ

 ומכו) .עייסל םייושעה ,םינוש םיחנמ םיללכ חוס

 .(ךרוצה תדימב סהמ גורחל ןתינ ,םירחא םיללכל

 תוולנה תואלבטה תא םג תוארל שי תאז חורב

 ,םיטנופל םינוש םישומישל תוסחייתמה ,רמאמל

 ןתרטמ .םינוש םיטנופל ךיישל ןתינש תושוחתלו

 םירחא וא ולא םיטנופ לש סניד תא ץורחל הניא

 תא ררבל ךתוא דדועל לכ סדוק אלא ,ערלו בוטל

 .ךלש ךיתושוחתו ךיתוכרעה

 יםיטבה טנובה תריחב

 םע תורכיה - רחבנ םיטנופ הזיאב הלאשל םדוק

 -כה סינוש םיירבע םיטנופ .םיירבע םיטנופ רפסמ

 -וזר תלעב רזייל תספדמב וקפוה יישגדייב םילול

 דומעל וצבוקו ,('צניאל תודוקנ 300) הליגר היצול

 לדוג ןייוצ םינושה םיטנופב םיטסקטה לכל .דחא

 תיפרגופיט הדיחי הניה טקנופ) טקנופ 13 ,ההז

 -טה תורוש ןיב קחרמה .(יצניא לש 1/72 -ל ההזה

 (תורושה יסיסב ןיב קחרמה ,קיידל םאו) טסק

 .טקנופ 15-כ ןייוצ

 לש תיסחי הכומנה היצולוזרהש ןייצל שי :הרעה

 קלחל המיאתמ הניא תוצופנה רזיילה תוספדמ

 -לא סיווק ילעב וא/ו רתוי םיבכרומה ,םיטנופהמ

 היצולוזר תולעב תוספדממ טלפ .םיבר םיינוסכ

 ,םינוש םיטנובב שומיש

 לוני ,םהלש םינוש םיבולישבו

 טפקטל תווועל עייפל

 בלחשיו ,םייוסמ "הארמ"

 רבגתיו ,טקקטה תורטמב

 .תילאוזיוה הניחבהמ ןתוא

 טלפ וא ,(1356ז16| 1 תוספדמ ןוגכ) רתוי ההובג

 הנשמ רדס ירישכמ תועצמאב קפומה דיימורב

 .יתועמשמ ןפואב הנומתה תא

 ספויש יפכ טלפהמ סשרתהל בושח ,ההקמ לכב

 תוכיא וא לופכישה תרוצ םג) תיפוסה ותרוצב

 .(הז ןיינעל לקשמ ילעב םימרוג םה סופדה

 םילוקישב הכורכ ףטושה טסקטל טנופה תריחב



 21 :[ 1: ].3ה

 הדובעל 0

 ינורמקלא ןויליג לכ לש הרישי
 םינווע םינותנ יסיסב לומ

 ץיבונב זרא

 אלל ,הנכותה סע תיביטקארטניא

 םסמוקימבו םיצבקה תרכהב ךרוצ

 ,שמתשמה ידי לע יזכרמה בשחמב

 תפש תא ריכהל ךרוצ אלל ןכו

 .801/ה

 תא ראב תקוושמ ןליח - סוטול

 551 07 םא61171ץם תנכות

 ק6 לש הרישי הדובע תרשפאמה

 סינסחואמה סינותנ יסיסב לומ

 .ןוגראב םייזכרמה סיבשחמב

 סינותנ תפילש תרשפאמ הנכותה

 בשחמהמ סינוירטירק יפ לע

 םיצבק תרציימו 06-ל יזכרמה

 תמגוד) םינוש םיטמרופב

3 0 

 ספ קת סד

 לכ ןכו 50 אא,

 דוביע ךרוצל 2025 תדבועה הנכות

 הנכותה תרשפאמ ןכ ומכ

 וא 6 ,/15041. 84516-ב םיתנכתמל

 לומ הרישי הרוצב דובעל 1.

 ליעל םיטרופמה סינותנה יסיסב

 םילוכי ןכו ,ךכמ עמתשמה לכ לע

 5.1.8 תכרעמ רופתל םיחתפמה ו כ

 .ןוגראה יכרצל המיאתמה
 'תוט ו(דוטסשיפ טסץצוסוו 0 180 1001105 דוו05 ןנסקוג!םד 55

 לכ תא רבוש הז רצומש קפס ןיא .ק6-ב ףסונ

 בשחמה ןיב סויכ םימייקה םימוסחמה | ןיב הרישי תוירושיק תמייק ליעל ןייוצמה
 .תוטלחהה ילבקמ ןיבל ןוגראבש יזכרמה ,םא6011. ,1-2-3) ינורטקלא ןויליג לכ = נצפסואפ וא כ05 תחת תדבוע הנכותה
 לש לודג ןווגמ ןיבל (00 דס 0 ןתינ .תירבעב סינותנ לש תופילש תללוכו

 501/05, 28/2, :ומכ סינותנ-יסיסב ןיב !סזא לע היונבה היצקילפא תונבל

 000055, 55455, 00. חייוד תרציימ רשא 8051-ב סיבר סיצבק

 םייניב ימוכיס ללוכ דבועמו טרופמ

 ןתינ ,הלעפהל דאמ הלק הניה תינכותה סוכיס :המגודל) .םינוש סיכותיחב

 רוגס טירפת הצקה שמתשמל תונבל יפ לע הקולחב םיוסמ רצומ לש תוריכמ

 ירצומ תקלחמ להנמ אוה בתוכה לע תוחוד ףולשל לוכי אוה ותועצמאבש .(הנשה ישדוח יפ לעו תוריכמ ישנא

 ןליח-סוטולב תוירושיק סינוירטירק יפ לעו םינשו םיכותיח יפ = ןיב קר תוירושיק התיה הכ דעש ןייצל שי

 הרוצב רחוב אוה סתוא סינוש רואל סויכ ךא 45/400 ןיבל 3.1*1-2-3+



 13/15 ינורחא

 םינותנ ונייחמ ניל .ונימנעמבמנ םותסה ,עודיכ איה הנישה
 אלא וז ןיא ,הלאל .ונל תנבומ איה ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,ךכל
 ,רתוי בכרומ בצמ םירחאל ;ץיקהבםנ תונריעה םומיע
 וליאו ;דיתעהו הווהה ,רבעה ינפ-לע תינמז-וב ערתשמה
 רעע-העבראה .תומולח לש קסופ-יתלב ףצר אוה ,םירחאל

 13/15 סיקרנ

 םינותנ ונייחמ שילש .ונישעמבש םותסה ,עודיכ איה הנישה
 אלא וז ןיא ,הלאל .ונל תנבומ איה ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,ךכל
 ,רתוי בכרומ בצמ םירחאל ;ץיקהבש תונריעה םומיע
 וליאו ;דיתעהו הווהה ,רבעה ינפ-לע תינמז-וב ערתשמה
 רשע-העבראה .תומולח לש קסופ-יתלב ףצר אוה ,םירחאל

 13/15 ריפוא

 ,ךבל סינותנ ונייחמ שילש .ונישטמבש סותסה ,עוריב איה הנישה
 טומיע אלא וז ןיא ,הלאל .ונל תנבומ איה ןיא ןכ-ט-לע-(ןאו
 תינמז-וב ערתטמה ,רחוי בכרומ בצמ םירחאל ;('קהבש ונריעה
 ךצר אוה ,םירחאל וליאו ,ריתעהו הווהה ,רבעה ינפ-לע
 ,וב יריטעב .אבו ברק היה ראוניב רטע-העברעה .קסופ-יחלב

 13/15 ייישר

 -כע-ףו ,ךכ) סיוסנ וטייסמ םי)ט .וניטעמכט סופסס ,עודיכ יס סניעס
 ;ןיקסכס םונריפס סומיע 535 וז ןי6 ,ספ6כ .וננ סנכומ יס ןי ןכ-יפ
 סווסס ,לכעס ינפ-כע םינמז-וכ עכמטמס ,רסוי ככרומ כ5מ סירססל
 כטע-סעכל6ס .פומוגס לע קסופהיפ)כ ףנכ לוס ,סילס6כ ופיסו ;ליסעסו
 ,םופלרס ₪6 וגניד .סטק ולמע לכס ,וכ יריטעב .6כו ברק סיס רפוניכ

 13/15 ןוויס

 עין/ת) !ןיימא 6י46 /ןיספאכס ,ס/נתסה ,3/דיכ יה היה
 4% ! יא ;ה/64 24 תכוא איה יא ןכ"יפ-18-16/ כ[
 גרתסאה ,רת/י ככר/א כ3א .םירמ// ,1יקהכ6 .ת/ןריאה .ס/איא
 /ה .םירמ( // ,היתפה/ ה//הה ,רכהה י19706 תיןאוז/כ
 קרק היה ר/ןיכ ר6%-ה0כר/ה ת/א/(מ 6 קס/ַפ-יִתָוכ כ

 13/15 םתס

 ונידחמ שילש .ונישקמבש םותסה ,קודיב איה הנישה
 .ונל תנבומ איה ןיא ןכ-יפ-לקדףאו ,ךכל םינותנ
 םירחאל ;ץיקחבש תונריקה םומיק אלא וז ןיא ,הלאל
 ,רבקה ינפ-לק תינמז-וב קרתשמה ,רתוי בכרומ בצמ
 קסופ-יתלב ףצר אוה ,םירחאל וליאו ;דיתעהו הווהה

 13/15 אנליו

 ,ךכל םינותנ ונייחמ שילש .ונישעמבש םותמה ,עודיכ איה הנישה
 תונריעה םומיע אלא וז ןיא ,הלאל .ונל תנבומ איה ןיא ןכרפ-לע"ףאו

 ,רבעה ינפ-לע תינמזרב ערתשמה ,רתוי בכרומ בצמ םירחאל ;ץיקהבש
 .תומולח לש קסופייתלב ףצר אוה ,םירחאל וליאו ;דיתעהו הווהה

 .השק ולמע לוכה ,וב ירישעב .אבו ברק היה ראוניב רשע-העבראה

 םיטנופב שומישל אובמ

 13/15 דוד

 ונייחמ שילש .ונישעמבש סותסה ,עודיכ איה הנישה
 ,הלאל .ונל תנבומ איה ןיא ןכ-יפ-לע"ףאו ,ךכל סינותנ
 בצמ סירחאל ;ציקהבש תונריעה סומיע אלא וז ןיא
 הווהה ,רבעה ינפ-לע תינמז-וב ערתשמה ,רתוי בכרומ
 לש קסופ-יתלב ףצר אוה ,םירחאל וליאו ;דיתעהו

 13/15 לחיר-קנרפ

 םינותנ ונייחמ שילש .ונישעמבש םותסה ,עודיכ איה הנישה
 אלא וז ןיא ,הלאל .ונל תנבומ איה ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,ךכל
 ערתשמה ,רתוי בכרומ בצמ םירחאל ; ץיקהבש תונריעה םומיע
 אוה ,םירחאל וליאו ;דיתעהו הווהה ,רבעה-ינפ-לע תינמז-וב
 ברק היה ראוניב רשע-העבראה .תומולח לש קסופ-יתלב ףצר

 13/15 הסדח
 ונייחמ שילש .ונישעמבש םותסה ,עודיכ איה הנישה
 ,הלאל .ונל תנבומ איה ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,ךכל םינותנ
 בצמ םירחאל ;ץיקהבש תונריעה םומיע אלא וז ןיא
 הווהה ,רבעה ינפ-לע תינמז-וב ערתשמה ,רתוי בכרומ
 לש קסופ-יתלב ףצר אוה ,םירחאל וליאו ;דיתעהו

 13/15 סייח

 םינותנ וייחמ ועילוע .םיועעמבשע םותסה .עודיכ איה הניועה
 אלא ז ןיא .הלאל .םל תנבשנ איה ןיא ןכרט-לע-ןאו .ךכל
 .רתוי בכדמ בצע םירחאל :ץיקהבוע תונדיעה םמציע

 זליאו ;:דיתעהו הוחה .דבעה ינצילע תינאזדב ערתועאה

 רועע-העבדאה .תשולח לוע קסונרתלב יצר אפה .םירוראל

 13/15 ןרוק
 ,ךכל םינותנ ונייחמ שילש .ונישעמבש םותסה ,עודיכ איה הנישה
 םומיע אלא זז ןיא ,הלאל .ונל תנבומ איה ןיא ןכרפ-לע"ףאו
 תינמזרב ערתשמה ,רתוי בכרומ בצמ םירחאל ,ץיקהבש תונריעה
 קסופרתלב ףצר אוה ,םירחאל וליאו ,דיתעהו הווהה ,רבעה ינפ-לע
 עיפוה ,וב ירישעב .אבו ברק היה ראוניב רשע-העבראה .תומולח לש

 13/15 םירמ

 ונייחמ שילש .ונישעמבש םותסה ,עודיכ איה הנישה
 .ונל תנבומ איה ןיא ןכיפ-לע"ףאו ,ךכל םינותנ
 ;ץיקהבש תונריעה םומיע אלא וז ןיא ,הלאל
 תינמזרב ערתשמה ,רתוי בכרומ בצמ םירחאל
 ,םירחאל וליאו ;דיתעהו הווהה ,רבעה ינפילע

 13/15 םיסיקרנ

 ונייחמ שילש .ונישעמבש םותסה ,עודיכ איה הנישה
 ,הלאל .ונל תנבומ איה ןיא ןכ-יפילע"ףאו ,ךכל םינותנ
 בצמ םירחאל ;ץיקהבש תונריעה םומיע אלא וז ןיא
 הווהה ,רבעה ינפ-לע תינמזרב ערתשמה ,רתוי בכרומ
 לש קסופ-יתלב ףצר אוה ,םירחאל וליאו ;דיתעהו



 -ופ להק הזיאל ,ילאוטסקטה ןכותה ןוגכ ,םינוש
 .דועו ,הוציל ךנוצרבש סשורה והמ ,םינ
 תורתוכל שמשל םייושעה םיטנופה ןמ קלח1
 ,ףטוש טסקט רודיסל חרכהב םימיאתמ סניא
 -גב םיאירק סניאו ,ידמ ייסיעצעוצמיי םהש סושמ
 .הלודג טסקט תומכבו םינטק םילד

 ,ףטושה טסקטל דיחי טנופב שמתשהל למומ
 -ימו תורוש ןיב סלוה חוויה םעו םיאתמה לדוגב
 -הל הביס ןיא ,םירמאמ ףסואב רבודמ סא .םיל
 לכ לש ףטושה טסקטל סינוש םיטנופב שמתש
 רמאמ לש טסקטל להיר-קנרפ ןוגכ) רמאמו רמאמ
 .(רחא רמאמ לש טסקטל דודו דחא

 םיטסקטל הנוש טנופב שמתשהל ,יוצר ףאו ,ןתינ
 תורעהל טסקט וא תורגסמב טסקט ןוגכ ,םילדבנ
 .דצ

 םיטנומ יבוליש

 -בל םיטנופ ןיב הוושמה אמגודב םדוק ונשמתשה
 תינוחרפ הצלוח ללכ-ךרדב בלשנ אלש ומכ .םידג
 ךכ ,ליעמ םע דחי םילדנס וא ,םיספ יסנכמ סע
 -ובע התואב דחי ייםירדתסמיי אלש םיטנופ סנשי
 בל םישל שי ,םינוש םיטנופ םיבלשמ רשאכ .הד
 -רה :בולישב םירושקה םיירקיע םינייפאמ ינשל
 .טסרטנוקו הינומ

 התואב םיטנופ רפסמב שמתשהל חרכה לכ ןיא
 םילבקמה םידלי ומכ גוהנל ךרוצ ןיא .הדובע
 התוא וחתפש רחאלו ,הנתמב םיעבצ תליבח
 .ירשפא עבצ לכ יילוציניי ידכ ךות םירייצמ

 -י ךות ,דוד ןוגכ ,הדיחל החפשמב שמתשהל ןתינ

 ,םינושה םיביכרמל םינוש תונונגס/םילקשמ סוש
 םג אירק) ףטושה טסקטל דוד :םומעש עונמל ידכ
 -וכל ןמש דוד ,(טקנופ 10-11 - םינטק םילדגב
 -מה ,םת סיקרנ ןוגכ ,םיטנופ תוחפשמ שי .תורת
 ,ינוניב ,לק ןוגכ) רתוי תובר תויצאיראו תוליכ
 התואמ תונוש תויצאיראווב שומיש .(דבכ ,ןמש
 לקהל לוכי םימישרתל םיבותיכ ךרוצל החפשמ
 .םתנבה לע

 לבוקמ היה הדיחי םיטנופ תחפשמב שומישה
 -ואב ורדוס םיטסקטה תיברמ הב תפוקתב ,רבעב
 הריסה בשחוממה רדסה תוחתפתה .תרפוע תוית
 -ואב םינווגמ םיטנופב שומישבש תוינכט תולבגמ
 .הדובע הת

 שמתשהל סירחובה םיבצעמ סנשי ,סויכ םג ךא

 ,ייניצריי יפוא תולעב תודובעל הדיחי החפשמב

 .תיסאלק תורפסלו דומיל ירפסל

 ךותב תויצאיראו סע ,הדיחי החפשמב שומיש

 ייסשרימי"" וניה ,ךרוצה .תדימב החפשמ התוא

 .םינושה םיביכרמה ןיב הינומרה תגשהל חוטב

 םיטנופב שומישל אובמ

 תמועל ,םימוד בוציע יווק ילעב םיטנופ בוליש
 -וחו לובלב תשוחת רצויו ,הינומרהב עגופ ,תאז
 -ודכ .תועט ומכ הארנ תופוכת םיתעלו תוחונ-רס
 תא ןייצל ןתינ םהיניב בברעל ןיאש םיטנופל אמג
 .אנליוו להיר-קנרפ תא וא ,םיסיקרנו דוד
 -וק רוציל ןויסנה 'אוה ףסונ בושח החנמ וק
 .ןיינעמ תויהל טסקטה ףדל סרוגה ,טסרטנ

 -וכ תויתואה וב טנופ ןיב תויהל לוכי טסרטנוקה
 טנופ ןיב ,םיגת אלל טנופו ,(665ח0) סויס יגת תולל
 -נה טנופ ןיבל טושפ הארנה טנופ ןיב ,דבכל לק
 .דועו בכרומ האר

 -עה ,ידמ ינוציק טסרטנוקמ ענמיהל שי ,תאז םע
 .ןוויא רסוח לש השוחת רוציל יוש

 ,רצ םייח ןוגכ) םירצומ םיטנופ ךתושרב םא
 תואו תוא לכ וסחד וליאכ הארנ ךא םייחל ההזה
 -ומ ,תיתוכאלמ הרצה עצבל ךתלוכיב וא ,(ובש
 תויצרופורפ םע םיטנופ ןיב בלשל אל דאמ למ
 התואב סהלש תורצומ תויצאיראו ןיבל תוליגר
 .הדובע

 חילגנא-חירבע בוליש

 הרז הפש וא ,תילגנאב טסקט םיבלשמ רשאכ

 :םימרוג ינשל בל םישל יאדכ ,תרחא

 יוצר ,(יוצמל םאתהבו) רשפאה תדימב :טנופ *
 תניחבמ ירבעה טנופל םאותה ילגנא טנופ רוחבל
 םייח תוא רובע ,אמגודל .לקשמו בוציע ןונגס
 רובע ,אחג] וא 1161603 ןוגכ טנופב רוחבל ןתינ
 .56ח88 רוחבל ןתינ םירמ

 סנכיהל םוקמה ןאכ אלש תוביסמ :תואה לדוג *
 ,םינושה םיטנופה ילדג ןיב תודיחא ןיא ,ןהילא
 םיטנופל סחיב ןהו םיירבע םיטנופל סחיב ןה
 ,םינייצמ ונא רשאכ יכ אוה רבדה שורופ .םייניטל

 וטפקמל טנוצה תריחב

 םילוקישב הכורכ ךנושה

 ןכוחה ןוגכ ,םינוש

 להק הזיאל ,ילאוטסקטה

 םועודה והמ ,םינוב

 .דועו ,דוציל ךנוצרבש

 ,םיטנופ רפסמ םירחובו 13 תוא לדוג ,אמגודל
 טנופל טנופ ןיב הנוש היהי לעופב תויתואה לדוג
 .(םיירבעה םיטנופה דומעב תוארל ןתינש יפכ)

 תויתואב תילגנא תבלושמ ירבע טסקטב רשאכ
 -עה תויתואל תיסחי רכינ ןפואב תולודג תוארנה
 -ופו הביס לכ אלל ןיעל תרקדזמ תילגנאה ,תוירב
 .ףדבש יילקשמה יווישייב תעג

 תירבעב ףטוש טסקטב רבודמ רשאכ ,ללככ
 שמתשהל למומ ,טקנופ 10-14 םילדגב חווטב
 ילגנאה טסקטל םיטקנופ 1-2-ב ןטקה תוא לדוגב
 תויתואב ולוכ רדוסמ וניאש טסקט והזו הדימב
 -ואב ולוכ אוהש תילגנאב טסקט רובע 5
 שמתשהל ץלמומ 65-08 ןוגכ) 63קוזג85 תוית
 .רתוי ןטק ףא םילדג סחיב

 רידגהל תורשפא ליכמ שגד םילילמתה דבעמ)
 תורדגהה תא ןסחאל ןתינש ךכ ,ייסיוות תונונגסיי
 סילדגה תא ןייצל ילבמ ,ףטוש שומישל תויוצרה
 תונונגסי ,רעצה הברמל .בושו בוש םייפיצפסה
 -נו ןוגכ פד תונכותב םימשוימ סניא ייסיוות
 .(382 וא הרוט

 םיימרגובימ םינתשמ

 -הל הצרנ םהב םי/טנופה תא ונרחבש רחאל סג
 -ותה לע םיעיפשמה םיפסונ םימרוג סנשי ,שמתש
 ,הרושה בחור ,תואה לדוג ןוגכ ,תיללכה האצ
 רושיי ,םילימה ןיב חוויר ,תורוש ןיב חוורימה

 -וא ןיב חוויר ,(דחא דצ תמועל םידדצה ינשל)

 .דועו תוית

 תללוכה הרוצה בוציעל דחי םילעופ הלא םימרוג

 הקודה הרוצב הזב הז םירושק םה .טסקטה לש

 סרוג יונישו ,יטגפס תוירטא תעקפ ויה וליאכ

 .םירחאה םימרוגה לע עיפשמ דחא
 ןיב חוורימהמ עפשומ םילימה ןיב חוורה ,אמגודל
 לדוגב םג רושק תורושה ןיב חוורימה ;תורושה
 -שה שי תואה גוסלו הרושה בחורל םג ךא ;תואה

 -יסמ .םילימה ןיב חוורה לש יוצרה ךרעה לע העפ

 לזרב ללכ עובקל ינבבוח הז היהי ,לשמל ,וז הב

 -מב ,ומצעלשכ םילימה ןיב חוורה רועישל סחיב

 .םימרוגה ראשמ קתונ

 חתסנל ןתינ ,ולא ןילמוג יסחימ םלעתהל ילבמ

 .םיירקיעה םימרוגל סחיב תוצלמה רפסמ

 ףלמומ ,םיפטוש םיטסקט רובע :תואה לדוג *

 טקנופ 13-ל 11 ןיבש םילדגה חווטב שמתשהל

 .(תספדמה לש היצולוזרבו טנופב יולת)

 -מה הרוש בחור עובקל ץלמומ :הרושה בחור *

 .עצוממב ,הרושב םילימ 12-ל 9 ןיב תסנכה רשפא

 תווטב ףטוש טסקטל סחיב :תורוש ןיב חוורימ *

 ו 11
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 טנופה תריתב

 לכל םיאתמה

 בוליש איה הרטמ

 תונורקע םושי לש

 םייפרגופיט

 סע םיילמרופ

 תויתריצי

 י!תשב .תיתונמוא

 תואלבטה

 ,ןאכ תואבומה

 רידגהל הסנמ ינא

 בולישה תא

 י!תוא החנמש

 הדובעב

 .תיפרגופיט

 הנוילעה הלבטה

 תא תתמכמ

 לקשמה

 יביטאיצוטאה

 לכל טחיימ ינאש

 הלבטה .טנופ

 תרשוק הנותחתה

 ןץיבל םיטנופה ב

 .תודובעה יגוס

 היצטרפרטניאה

 תישיא איה ילש

 הנאו ,ןיטולחל

 תא תבייחמ

 טחייתהל ארוקה

 הרות לאכ הילא

 .יניסמ השמל

 םירחא טיבצעמ

 תא וכרעי

 הרוצב תואלבטה

 םקלחו - הנוש

 ינוציק דוגינב

 .ימעטל
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 ימנגלא = ןח רסח
 ויל = ססוח
 יתרוסמ = ינרדומ
 םיטרפ הברה <= "יקנ"
 חונינ = "רתפוכמ"
 ןפוד-אצוי = לינר
 חמש = בוצע
 ןועמ = ילארמיינ
 ינוליח = יתד
 דבכ = לק
 ריונע = ינע
 יננ= ירבנ
 טלבחמ < עונצ
 ןזואמ-יתלב = ינומרה
 תולילק = תוביצי

 ץר טסקמ
 תורתוכ
 ןטק תוא לדוג
 רצק הרוש בחור
 הכומנ היצולוזר
 תואלבמ
 תונצמ
 יקווימנ רמוח
 הכרדה תורפס טסקמ
 םינולטק
 םייפסכ תוח"וד

 תוקבדמ
 תונמזה
 תודועת
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 ןיב חוורימ עובקל ףלמומ ,טקנופ 9-12 םילדגה

 .טקנופ 2-4 תפסותב תואה לדוג רועישב תורוש

 םירחוב םא .ךיתופדעהל סאתהב :טסקט רושיי *

 ,םידדצה ינשמ רושי*

 סיזרפומ םיחווה ורצווי אלש ךכל בל םישל שי

 ןיב םילימ תריבש) ףוקימב שמתשהלו ,םילימ ןיב

 סיאתמ ןימי דצל רושיי .ךרוצל םאתהב (תורוש

 .םירצק הרוש יבחורל רתוי

 חוורה תא טעמ לידגהל ץלמומ :םילימ ןיב חווה *

 -רב ,ןמש תוא גוסב םישמתשמ רשאכ סילימ ןיב

 -ומ תויצרופורפ םע טנופב וא םילודג הרוש יבח

 .תובחר

 תוויר תועצמאב ,תואקסיפ ןיב דירפהל ץלמומ *

 יכנא חווה תועצמאב וא הקסיפ תליחתב ריבסב

 שמתשהל ץלמומ אל ךא) תואקסיפ ןיב ףסונ

 .(תינמז-וב םיעצמאה ינשב

 תיברגוב'ט תועדומ חותיב

 תיפרגופיט הטילש םירשפאמה םילכ ךתושרב

 ,ךתושרב סניא םה םא םגו) רבעבמ רתוי הבוט

 -כו ,(רבעבמ הגשהל רתוי הברה םילק םה סויכ

 .תאז לצנל יאד

 ךא .הלוגס ידיחיל ןיינע הניא תיפרגופיט תונמוימ

 -הל הלוכי איה .עגר-ןב תרצונ הניא וזכ תונמוימ

 -אל תועדומו תושיגר ,בל תמושת םע חתפת

 םהב םיטסקטה לש םיילאוטסקט-אלה םיטנמל

 תועדומב ,רפסב ,ןותיעב - םוי ידמ םילקתנ ונא

 .היויוולטב ,תוצוח

 דבאת ,תיפרגופיט תועדומ חותיפ רחאל :הרהזא

 רפס אורקל תורשפאה דימתל ךל

 -הו םיטנופה לע בושחל ילבמ העדומ תוארל וא

 !םהבש יפרגופיטה ןוגרא

 תבפונ האירקל

 -מה ולא רובעו ,העירי-בחר אשונ וניה םיטנופ

 םתלכשה תא ביחרהל םיצורו אשונב םיניינעת

 .תירבעב םירמאמו םימוסרפ ,םירפס רפסמ ןייצנ

 .תילגנאב תנווגמו הבר תורפס תמייק ןכ ומכ

 :םירפס

 ,לאלצב .וכלומ ןליא תאמ ,תירבע היפרגופיט

 -ישב םיצופנה תויתואה יגוס לש הריקס - 0

 .לודג טמרופב ,םוליצ רדסבו סופדב שומ

 בוציע יאשונב םירמאמ בוק - םלועל איה תוא

 .1990 ,תוברתהו ךוניתה דרשמ .תירבעה תואה

 תאצוהב .רנביטש טדרהרא תאמ ,סופדה רפס

 תונמא ןואיזומ ,סופדה ידבוע לש יצראה דוגיאה

 םיטנופב שומישל אובמ

 ףסונ תירבעה הרודהמל .1992 ,למע תשרו סופדה

 בצעמ ידי-לע בתכנש ,תירבע היפרגופיט לע קרפ

 .סיקרנ יבצ תויתואה

 -לע ,תונונגס ,תודוסי ,תודלות - ירבעה בתכה רפס

 ידוסי רוביח - .1991 ,אטרכ .ינדרי הדע תאמ .בוצ

 .הצממו

 ועמחועהל חרכה לכ ןיא

 החואב םיטנוב רבסמב

 ומכ גוהנל ךרוצ ןיא .הדובע

 תליבח םילבקמה םידלי

 רחאלו ,הנחמב םיעבצ

 ךוח םירייצמ התוא וחתבש

 .ירועצא עבצ לכ "לוצינ" ידכ

 - .1981 .יבוט .פ.ל תאמ .ירבע יתונמא בתכ

 .תירבע היפרגילקל רצוקמ ךירדמ

 :םימוסרפ

 דעו גרבנטוגמ -  םיטנופ" :8 | פייטורקימ

 -ונב םיחנומ ןולימ :ראשה ןיב ,ןוילגב .ייסס-םסאו

 תירבעב תויתוא יגוס תוהזל דציכ ,םיטנופ יאש

 תיפרגוילביב המישר תיוולנ ןוילגל .תיזעולבו

 (1993) .הפיקמ

 ןיב ,ןוילגב .תואירקו היפרגופיט :4 פייטורקימ

 לע סתעפשהו םינוש םייפרגופיט םימרוג :ראשה

 !קייודמב תואה לדוג תא עובקל דציכ ,תואירקה

(1992) 

 :םירמאמ

 ,יישדח ןדיע חתפב :בוציעהו הקיפרגה תותואיי

 .(19)75 86 תותוא ,חילמלא דג תאמ

 וא בשחוממ בוציע :בוציעהו הקיפרגה תותואיי

 92 תותוא ,חילמלא דג תאמ ,ייובוציעב הבישח

(1988). 

 ,ןניע יבצ תאמ ,יירזייל תספדמל םינפוגו תויתואיי

 .(1990) 97 ייסיבשחמיי

 חולצנתה
 ,סיריא תרבחו 6 4042185 .תכרעמ

 םע םניח ץפוהש סוריוו יטנאה תינרצי

 שפנה תמגוע לע תולצנתמ ,7 ןויליג

 .םוגפ טקסיד ולביקש םיארוקל המרגנש

 ךא תוקדבנ ןיידע רוציה סגפל תוביטה

 :םיעיצמ ונא םיָיתניב

 יוצימ
 סוריוו יטנא טקסיד ריזחיש ימ לכ

 1993 ינוי שדוח ףוס דע םוגפ ייסיריאי*

 ילוי שדוחב םניח ןכדועמ טקסיד לבקי

 חולשל שי םימוגפה םיטקסידה תא .3

 :תבותכל

 םיבשחמו הנכות סיריא

 53303 ,םייתעבג ,6 אובמה יחר

 תרבח ידי לע השעת םיטקסידה תצפה

 םיטרפל .דבלב הידרשמב ,תורישי סיריא

 .03-5715319 :ןופלטל הנפ םיפסונ

 םותח
 וטחתהו
 :יןסחתהו םותחיי עצבמב םימתוחל

 ותוא ןוכדיעל רושק אל ליינה יוציפה

 םישדוחב לבקל םירומא םתא

 םותחיי עצבמה .1993 רבוטקוא-רבמטפס

 לע םימתוחהו ךשמנ ןיידע יינסחתהו

 :ףסונב ולבקי 20.6.93 דע ןיזגמה

 ייסיריא" סוריוו יטנא ןוכדיע

 י93 רבוטקוא-רבמטפסב

 טאצח סוריוו יטנא הקירס תנכות

 .קח\ תרבח לש

 ןל 5
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 תוריש ללוכ ןכ

 (50 ימעמ ךשמה)

 רובע םיפסונ םיקסיד 6-ל קר קקדזנ ,םיקסיד

 לע רבגתנ ךיא תוארל השק לבא - 506 דוק

 תרשב םיקסיד 38 לש הרקבו דוויז לש היעבה
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 תויביס לש ןוקיתה תלוכי לע רתוומ 410 3 4

 המודב ,האיגשה בצמ יוהיזב קפתסמו תויוגש

 אוה ןאכ סנקה 20 לש ןורכזב תויגוזה תיביסל

 -קה תפנל זוחא 12.5 לש תפסות - תיסחי ןטק

 תואיגש ןוקיתל תלבגומ תלוכיה לבא - םיצב

 תויארקא תואיגש ןה ייתוכריי תואיגש .ייתוכריי

 רבגתהל ןתינ ןהילע ,קסידהמ םינותנה תאירקב

 תואיגש .רוטקסה לש תרזוח האירק ידי לע

 ,תיטנגמה הטלקהה ףוגב תואיגש ןה ייתושקיי

 .הטוהר האירק ידי לע ןקתל רשפא יא ןתוא

 לוציפהש דבלמ 841פ 3-ל המוד זס 4 4

 -ירק .תויביסה תמרב אלו רוטקסה תמרב השענ

 -מב םישארה לכ תא הליעפמ הניא בוקה תא

 -רנ וב רדסב ,שארל שארמ תגלדמ אלא ,ליבק

 .םינושה םיקסידה לע םינושה םירוטקסה ומש

 אוהו תויגוזל םידוקה לכ לע רמוש דחוימ קסיד

 .וטנ םינותנ םיליכמש םיקסידל ליבקמב ארקנ

 1993 ינוי לארשי 0

 תוריש ללוכ ןכ

 האירקל תורשפא םימעפל סיללוכ 841פ 4 ירקב

 רדסל רשק אלל ,םירוטקס רפסממ ליבקמב

 ידי לע השענ יפוסה רודיסה - בוקב םהלש

 -ויב םיללכושמה םירקבה .1)84 ןורכזב רקבה

 -תב .ייתילעמ שופיח תלוגריתיי םג םיעצבמ רת

 -המ האירקה תושקב תא לבקמ רקבה וז תלוגר

 ,"הדובע ןרדסיי ךרד םתוא ריבעמו םישמתשמ

 .ןעוציבל ילמיטפואה רדסה תא עבוקש

 קקדוי קסידה שארש הרוצב תישענ האירקה

 ,הביתכה .תולודג תוזזה לש ילמינימ רפסמל

 ןכש ,א/זפ 4 יכרעמב רתוי תיטיא ,תאז תמועל

 -ירחא-האירק" איה | תמשוימה הטישה

 ,והשלכ רוטקס בתכ רקבהש ירחא .ייהביתכ-לכ

 קסידה ךירצ םייתניב) בותכה תא ארוק אוה

 דוק תא חלושו (תוחפל דחא בוביס םילשהל

 .ךכל דעוימה קסידה לע הביתכל ,תויגוזה

 -הל ךרוצה יא דבלמ ₪15 4-ל המוד ₪10 5 +

 םידוקה ץבוק .דחוימ ןנוכ תויגוזה דוקל שידק

 .םיקסידה דחא לע דחא \בוק דוע ,טושפ ,אוה

 (800) תואיגש ןוקית דוק שממל וליפא רשפא

 -יסל תלבגומ ןוקיתה תלוכי יכ סא ,8410 5-ב

 דחא ובש הרקמל אלו הלימ לכב תדדוב תיב

 .ןיטולחל לשכ םיקסידה

 וכז 81פ 5-ו ₪ג1פ 1 קר ,תושיגה תשמח ןיבמ

 תירבעב האלמ הלועפ

 ...דועו

 סיירבע סיצבק תומש תגצה

 לאמשל ןימימ סיצבק תגצה

 סדקתמו חונ תונולח בר קשממ

 .תלבגומ הפוקתל מייעמ ללוכ חייש 199 קר .ריחמה יצחמ תוחפ

 -רב רתויב תלבוקמ הנושארה .הבר תוירלופופל

 .דחוימב תויטירק .תוכרעמבו א6וו\ג6 תותש

 תוחפ םימושיב רתויב תלבוקמה איה זס 5

 ןחבמב ודמע אל תורחאה תשולש .םייטירק

 -סב .6 תביבסב אל תוחפל ,תולעל תלעותה

 הקדצה ואצמת אלו טעמכ דיחי שמתשמ תביב

 -וכי םיקסיד יננוכ רשאכ .תוטישהמ תחא ףאל

 (תוליפנ ןיב עצוממ ןמז) אודמ=-ב תואגתהל םיל

 דע 50) הדובע תועש ףלא 350-ל 150 ןיב לש

 -צמ הנכסהש טילחהל השק ,(!הדובע תונש 0

 .העקשהה תא הקיד

 3%41ש יכרעמב םידייוצמה 6 יתרש לש תלוכיה

 תוכרעמל סתוא םיוושמ רשאכ דחוימב תרהוז

 -מה רדחל סנכה .םילודג םיבשחמ לש סיקסידה

 -המ ןיידע הלמגנ אלש הרבחב ,יזכרמה בשח

 -תו ,יזכרמ תרשכ א1[אחא\אום לע תוכמתס

 םירוקמכ םילודגה םיקסידה תא האר

 -וד יפלא תורשעב דדמנ סריחמש ,םייאקירמא

 .םירל

 ןוסחיא תלוכי קפסי בטיה ןנכותמ ₪10 ךרעמ

 -וחא אוהש ריחמב ,התוחפ אל תונימאב ,המוד

 ידבעושמ םימלשמש הממ םידדוב סיז

 אוג אהא \אומ-ה

 זום וז - דש זו 60והות 3 וז
 תירבעבו * םירודמו םיצבק להנל רתויב הלקה ךרדה |

 .611]055-ו צסז+0ת 6:0 מו ר4ת06ז 6? 10015 תא הסיבמ 116011

 :ןהינימל תויאקירמאה תונכותהמ בוט רתוי השוע 11602נע המ האר

 סידרפנ תונולחב תחא תבב סירודמ 9 דע לש הגצה

 : 160 נע לש תויסיסבה תונוכתה ןיב

 תולגלגתמ תומישרב סירודמו םיצבק תגצה

 דחא שקמב סיצבק לש הכירעו הגצה ,הקיחמ ,הזזה ,הקתעה

 ךותו תרשרשב םיטקסיד המכב תלפטמ הזזה/הקתעה תדוקפ

 ךרוצה יפל םתוא תטמרפמ ךכ ידכ
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1% 

 112 ימעמ ךשמה

 דע לוז כת\א| םע דבוע 866801 בבשה ,תויולע

 -הל םוקמב ,2/8-ל לש יברימ ןורכז לדוגל

 רקיו רתוי ריהמ וניה רשא ,/ת\א!-ב שמתש

 .רתוי

 83 \18 ימוקמ קיפא םע 154 תוכרעמ רובע

 םע ,866805-ה ,860801-ל םואת בבש תקפסמ

 יצורעל רשקתמ ךא תימינפ הרוטקטיכרא התוא

 תונולח ?ציאמ ---------------

 .(1א18 םע 5500 דע 5400 לש םיריחמ חווטב

 לע םיססובמה תוחול ונקדבש םירקמה לכב

 ,86 6801 יססובמ תוחולה ,866928-ו 1

 םיעוציבב רתוי םיבוט ויה ,תורכחה לכ לש

 .05-ב

 יססובמ תוחול | ,ו/ותשסשפ םיצירמ רשאכ

 תוחולל ללכ ךרדב םיעוציבב םימאות 1

 = כ =

 םישרדנה 480% תא תולקב ףוחדל לוכי יפרג םאתמ

 לש הנחבאו םיעבצ 256 םע דיחי ךסמ רובע

 רבודמ רשאכ לחוז םאתמ ותוא ךא ,0

 ,תויביס 24 ,יעבט עבצ תקינכטב 2.38 לש הנומתב

 .1024%768 לש הנחבאבו

 לש רבחמ סע ימוקמ קיפא ילעב 20-לו 4

 .תויביס 2

 860801-ה תכרעה

 חול .866928-ו 866924 םג םירושק 860801-ל

 וא תוחפ הלעי 1א88 םע 860924 ססובמ 4

 תורמל | ,860801 ססובמ חול ומכ רתוי

 ריהמ אגא ןורכיזב שמתשמ 860924-הש

 ריהמה ןורכיזה תורמלש אוה ןיינעמה .רתוי

 -מב םיתוחנ ויה 860924-ה םע םסירצומ ,רתוי

 תוחול תמועל 087105 וצאא[ג8א-ה יקדב

 ,86 6924 יססובמ תוחול ,ללכ ךרדב .1

 ולביק ,₪154 ץורע רובע סיננכותמה הלא וליפא

 -אב הינשל לסקיפ-הגמ 7 לש ו/זאא!45% ןויצ

 ,םיעבצ 16-ב 1024א768-ו 800א600 לש תוחב

 .םיעבצ 256 םע הינשל לסקיפ-הגמ 5-6 ךרעבו

 .םישלח יד םיעוציב

 םיקפסמ ,ללכ ךרדב ,860801 יססובמ תוחול

 תוחול רשאמ םילופכ םיעוציב 08 ינחבמב

 רשא 154-ה חול .866924 יסססובמ סימאות

 היה 208-ב רתויב סיבוטה םיעוציבה תא גישה

 ןויצ םע 40דזא 68105 םאסתאמ 2 58

 ססובמ חולה .הינשל תולועפ ןוילמ 4.3 לש

 -ויב תובורקה תואצותה תא גישה רשא 4

 סע רובע 1אואתא/0 1אזמ6 60א-ה היה רת

 ינש 4₪106פ-ב .הינשל תולועפ ןוילמ 8

 .םיעוציב םתואל רתוי וא תוחפ ועיגה םיבבשה

 יססובמ תוחול ,205-ב תוריהמ יקדבמב

 -ובמ תוחולמ סיריהמ רתוי טעמ ויה 1

 םיענ) םירקי רתו: םניה רשא ,866928 יסס

 1993 ינוי לארשי 6

 ,םיעבצ 16 לש הדובע בצמב 860928 יססובמ

 םיעוציבל עיגמ 860928-ה םיעבצ 256-ב ךא

 .הינשל לסקיפ-הגמ הלעמו 13 - רתוי םיבוט

 יעוציב שפחמ התא םא ,רבד לש ומוכיסב

 הריחבה ,תיסחי עונצ ריחמב םיריהמ ות

 -מה חול םתסה ןמ איה ךרובע רתויב הבוטה

 .860801-ה לע ססוב

 הרובחה ליבומ

 0804ןכ םאתמה אוה וז הרובחב ליבומה

 אוה 1אז8 תא! םע וריחמש ,ת\קמא[זמזד טאג

 084786 -ה יקדבמב עיגמ אוה .9

 הנחבאב הינשל לסקיפ-הגמ 13.4-ל וצאא[ ג חא

 לש הנחבאב לסקיפ-הגמ 12.61-לו 800600 לש

 תוחול רשאמ רתוי ,םיעבצ 2565 םע 8

 10.2 םה ויגשה ,םיעבצ 16-ב .הברהב םירקי

 תולה .המאתהב הינשל לסקיפ-הגמ 10.16-ו

 רובע דחוימ זגצקטאסאזןץמא םע קפוסמ ונחבש

 רביירדה תא ףוקעל ךל רשפאמ רשא וו

 הלועה ,תפסות ללכ םג חולה = .\אותוסשמ לש

 -יו ןופורקימל תוסינכ םע לוק רוביח לש ,0

 ,םילוקמרל תוינופוארטס תואיצ

 וז דזאומס]4-ל

 םירקי תוחפה 860801-ה יססובמ תוחולה דחא

 .א0דנא 08 קזח05 םאסזאפ 32 ק105-ה ונגיה

 :תומישרמ תויוריהמ לעב וניהו 5199 וריחמ

 םיעבצ 256 םע הינשל לסקיפ-הגמ 11.76-ו 7

 המאתהב 10248768-ו 800א600 לש תטחבאב

 םע 9.77-ו 10.1 םה םינויצה ,םיעבצ 16 םעו

 .תונחבאה ןתוא

 70005 2 דחמ אגא וניה ףסונ לוז הרחתמ

 0005 א:ספאוגדדסא לש דתטתפקפפס

 שי הז חולל .1א18 סע 5199 הלועה 55

 16-ב 4011א-ה לש ולאל תוהז טעמכ תולוכי

 .םיעבצ 256-ב תובוט תוחפ תצקו םיעבצ

 תוחולה ןיבמ ,ונלש 401065-ה יקדבמב

 0504 ינאפסוא5 חול ,860801-ה יססובמ

 ללוכה ןמזה .רתויב ריהמה היה 24/0

 רשאכ ,תוינש 53.74 היה וניקדבמב גישהש

 75 דע 65 לש תואצות וגישה תוחולה ראש

 היה רתויב עורגה .תוינש

 עיגהש אחמג6מ 5708א8 1280/256-ה

 .דירחהל יטיא .תוינש 158.52-ל

 םיעיצמ 8606801-ה יססובמ תוחולה ינרצי לכ

 -סב ודמעי רשא ,4010642 רובע םירביירד

 לע םיכמתסמ םהמ השולש .גפ1 4.2 טרדנט

 לע םיקפוסמה 070642-ה רובע םירביירדה

 צופמס -ו 40זזא , 0005 | םהו - 53 ידי

 שםא

 תודות גשוה 60א04 סיטרכ לש םישרמה ןויצה

 6 לש 401062 | רביירדל

 -שמ או אמ05 תרבח .50 א 5

 (40  הסריג) 401071008-ה רביירדב תשמת

 תושמתשמ 0[0₪0₪4 ןהו עזגאוסאפ ןה .הלש

 אות 6₪ -ו >גא4054 תרבח לש רביירדב

 לע תוכמתסמ אזא-ו 60אוקדמא 55

 .ןהלש םייטרפה םירביירדה

 -מב תוחולה תעשת ןיבמ ,ותוריהמב ינשה חולה

 20605 2 דחפ אגא היה ,א0ד0642-ה יקדב

 -מו תודחוימ תולוכי ןתונה ,דתטמפקפמס

 הלילג יטירפת ,יירופיצה ןיעיי טבמ ומכ ,תוניינע

 ומלעי ולא םייסחי תונורתי .(200%/) םיבירקתו

 םישדחה סירביירדה סע אצת 53 רשאכ ,בורקב

 -וכי ןכ םג וללכי רשא ,407064 רובע הלש

 .ולא תודחוימ תול

 םאות ןונכת

 תוחולה בור לש טעמכ םימאותה םיעוציבה

 הרמוחה ינונכתמ םיעבונ 860801-ה יססובמ

 -דה לע םיכמוס םינרציה בור .םיהז טעמכה

 םהו סינוש םימושיי רובע 53 לש םירבייר

 סתוא םיבתוכ וא תצק סתוא םינשמ טושפ

 -ואל .איבהל ידכ ,םילק םילונישב שדחמ

 -וחה ןונכתל םאתהב תוריהמ לש היצזימיטפ

 -סמ רשא םינרצי השולש םנשי .םהלש הרמ

 \עותנסאפ רובע םדקתמ םירביירד טס םיקפ

 -וע בורקב .אדא-ו ,סאסזפ ,כ1גאוסאפ םהו

 2.0 רובע 53 לש םישדח םירביירד תאצל םידמ

 .1024%768-ו 800א600 לש תונתבהב 2

 יססובמ תוחולב ונאצמש הרמוחב לדבהה

 יעוציבל .תועמשמ בר אלו קד היה 860801-ה

 -טק םילדבה סנשי ןורכיזב םג  .ואדיו יסיטרכ

 866801-ה תונוכת .ונרקסש םירצומה ןָיב םינ

 40ד1א, תורבחהו 70 לש עא[ תושרוד

4 
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1%8 
 1993 ינוי לארשי 06

 ןורכיזב קוידב תושמתשמ 08א04-ו 58

 תזגאוסאפ אוטדזמ05, ומכ תורבח רפסמ .הזכ

 שופמס 55/עא-ו אוסם, אדה, סחסס

 לדוגל .60₪ לש ,רתוי ריהמ ןורכיזב תושמתשמ

 לודג ןורכיז .תדחוימ תועמשמ שי חולב ןורכיזה

 לוכי חולה רשא םיעבצה רפסמ תא לידגמ רתוי

 םידייוצמה תוחול .ךסמה לע תינמו-וב רצייל

 ,אחא סמ 5708%| 1280/256-ה ומכ ,2א8-ב

 לש הנחבאב םיעבצ 65536-ל עיגהל םילוכי

 בוטה הרקמב עיגהל ןתינ 1א8 םע ,8

 .הנחבא התואב םיעבצ 256-ל

 רמתמה ידי לע תטלשנ םיעבצה תריחב

 יססובמ תוחולה לכ .ואדיוה סיטרכב ת\אומ6

 בבשב םישמתשמ ,דחא דבלמ ,860801-ה

 -שמ כזגאוסאפ תרבח קר .4187 לש 1

 .הלש ידוחי אופ ג6 בבשב תשמת

 לש ןונעו בצק וריבעי םירכזנה תוחולה לכ

 הנחבאב .תוחפ וא 800א600 לש הנחבאב 2

 -מה ןטערה בצק 1024א768 לש

 611%, תורבחה .702 וניה ילמיסק

 -בל ךל תורשפאמ אומ05, אז

 -אל םאתהב ןונערה בצק תא רוח

 פק ) ריעז קספמ יד: לע הנחב

 יופפס 5ם/מא תרבח .(6ח ₪1

 לע ןונעירה בצק תא עובקל תרשפאמ

 סעפ לכב הלוע רשא ,הנכות ידי

 הנוכת - בשחמה תא לחתאמ התאש

 -ות .תקפסמ 0504 םג .הזיגרמ יד

 בצק עובקל ןתינו םיטירפת סע הנכ

 . הנחבא לכל דרפנ ןונעיר

 866801-ה יססובמ תוחולה ,ונתעדל

 תמלתשמהו הבוטה הריחבה סניה

 -יבס םיריחמב הצאהל םויכ רתויב

 -וע םדבל \אּות6סופ-ב סיעוציבה .םיר

 .הבוט הריחבל ולאה תוחולה תא םיש

 53 לש שדחה בבשה
 86092886-ה

 דא 0105 םאסתאמ 0184 4

 דפד 6 תזה ו אפ קא תא 900 1. 4

 סזאאוסאפ 517 80 4

 15 \ואאמה 1000 4

 ןוטד מופ קאמאהמה 928-4%] 6

 אזתופמא אזאמ 490% 4

 םיציאמה ץורימב 53 לש הנורחאה הסינכה

 -מה תוחול ,הצובקכ .860928 בבשה הניה

 הנושארה הרושב םיאצמנ הז ביכר לע םיססבת

 תצאה תעחבמ .53 לש םיציאמה וק לש

 ברקמ םג ,םירחתמ טעמכ םהל ןיא \\גתוסואפ

 .רזעה ידבעמ

 -קמ 6א!8) צח\או-ב הכימת 860928-ה בבשל

 -בצ 54(,  ימוקמ קיפא תייגולונכט ,(םומיס

 הנחבאו 10248768 לש תונחבאב םייתימא םיע

 תונולח יציאמ

 אלל םיכסמב ,1600%א1200 ,ההובג-הרטלוא

 םע .תויביס 16 סע (אסאתאדטח1.ג050) הריזש

 םיעבצ ןוילמ 16.7 דע עיגהל לוכי התא ₪

 וא 5טקפא /64-ב םיעבצ 64% ,/6/ תגוצתב

 הנוכת .1024א768 לש הנחבאב םיעבצ 6

 יופימ הניה הזה תויביס 32-ה בבש לש תרחא

 תוריהמ ךסמ תולועפל סרותש ,יראיניל ןורכיז

 ףתושמה ןורכיזה תרוטקטיכרא תוכזב .רתוי

 דבעמב רזעהל ןתינ (5ג 85 אומאוספצ) ולש

 .סיבשחוממ ואדיוו ימושייל רזע

 בבשה םע םיציאמ םויכ םיקפסמ םינרצי השיש

 1או8 םיללוכ םירקסנה תוחולה לכ ,8

 תוחולהמ יצח .2א18-ל הבחרהל סינתינו תוחפל

 80 ₪ לש אגא ןורכזב םישמתשמ

 תוחול תוקפסמ אטאופפח אזאפ-ו אד 5

 ןורכיזב תושמתשמו המאתהב 2א8-ו 4א18 םע

 ןורכיזב תשמתשמ סזגאוסאס .70₪ לש \ח\א|

 .60₪5 לש שא

 860801-ה יססובמ תוחולה ,ונתעדל

 תמלתשמהו הבוטה הריחבה סנה

 .םיריבס םיריחמב הצאהל םויכ רתויב

 םישוע סדבל וזזאפסושפ-ב םיעוציבה

 .הבוט הריחבל הלאה תוחולה תא

 ריהמ ןונעיר בצקל 485 ₪א(046-ה ביכר תא

 *9 0%5 תוחולב ונאצמ תויביס 24-ל

 לש 6491 ביכרה תא .קאםאו[[םת 928-4א1-ו

 .6זזא-ו 4817187 לש תוחולב ונאצמ דד

 סע הדובעל 84אופ46 ביכר ןיידע ןיא 53-ל

 תורבח .תויביס 24 עבצב הכימת םע 8

 -וע ,אטשאופמא אזאמ-ו אותדתמ5 ומכ תורחא

 חול .ולא תורטמל םיביכר סע תאצל תודמ

 06+  ביכרב שמתשמ 8154 ואאאמא 0

 יעבצב הכימתל 51:85 לש 150256

 םזגאוסאס 515417 280 חולו תויביס 4

 התוא לש ,552410 ₪4או046 ביכרב שמתשמ

 ןתינ זגאוסאפ לש חולב .וז הרטמל ,הרבח

 לש ףסונ /חא\א ןורכיז ,5150 תרומת ,ףיסוהל

 לש הנחתבהב םיעבצ 256 תגשהל 8

 -קב סירקסנה םירצומהמ דחא ףא 4

 ,05/2-ב הכימת םע עיגמ וניא 866928-ה תצוב

 םירביירד האיצוה אל ןיידע 53 תרבחש סושמ

 תאצל סירומא בורקב ךא ,ךכ םשל 860928 לש

 .05/2-ב הכימת םע תוחול רפסמ

 ןהו 184 רובע ןה ,866928 יססובמ תוחולה בור

 םוחתב םינילוצמ םיעוציב םיקפסמ ,₪184 רובע

 םיעבצ 16 יקדבמב הינשל לסקיפ-הגמ 10-ה

 תוצובק יתשל םיקלחתמ ולאה תוחולה .ונלש

 סיאצמנ ןוילעה הצקב .םיעבצ 256 רובע

 םוגאוסאפ 57541781 קאס, 154 וצתצאמת

 דא 6 קז05 אס אמ 01184-ו

 חול ,5שקמח 6 לש הנחבה סע ₪154 קיפאב

 14.04 םע ליבומ ₪15 ו/תאאפת 1000-ה

 סזגאוסאפ חול וירחאלו הינשל לסקיפ-הגמ

 1364  םע 15 קיפאל 54178 ק0

 םע 10248768 לש הנחבהב .הינשל לסקיפ-הגמ

 סזגאוסאפ 5151 א קא0 תוחול ,םיעבצ 6

 ,םיווש םינויצ וגישה 515 ואזאאפח 1000-ו

 .המאתהב הינשל לסקיפ-הגמ 13.84-ו 13.86 םע

 -ה חול קו 860928-ה תצובקל ץוחמ

 תסריגב גזַז לש סתגקווס5 טזדתג 0

 ,תיתועמשמ רתוי הבוט תלוכי קפסמ ,8184-ה

 .1024%768-ו 800%600 לש תונחבאב

 םיאצמנ וז הצובק לש ןותחתה הצקב

 דפ 68 105 וצא6קתאד 0

 ויד ומפ קתמא[![ןמא 928-4א6-ו חד

 הנחבאב 9.57-ו 9.9 לש תואצות םע

 9.95 לש תואצותו 50258 064 לש

 וליפא .1024א768 לש הנחבאב 9.7-ו

 ראשל תיסחי תוכומנ ולא תואצותש

 ןה ,860928 תצובקב סיפתתשמה

 םילכתטמ רשאכ עצמאה חווטב ןיידע

 .וז הריקסב תוחולה לכ לע

 ...לבא ,תובוט תואצות

 -קב ,רתויב בוטה ו/זאאוגתא-ה ןויצ

 ארקנה 184-ה חולל ןתינ ,וז הצוב

 לסקיפ-הגמ 25.74 -  אואופפת אזאמ 905

 ,800א600 לש הנחבאב םיעבצ 256 םע הינשל

 -אב םיעבצ 16 סע הינשל לסקיפ-הגמ 28.17-ו

 -של לסקיפ-הגמ 26.56-ו 10248768 לש הנחב

 תואצותה .הנתבאה התואב םיעבצ 256 םע הינ

 ךא ,הכרעהל תונתינ טלחהב ולאה תוהובגה

 .קפסב תלטומ ןרציה ןתוא גישה הב ךרדה

 הלועפל ונווכ <90א₪ לש םירביירדה יכ וניליג

 ךרדב ,ונלש \אותשס5-ה יקדבמב תילמיטפוא

 -ליה סלועב המוד האצות חרכהב חיטבת אלש

 סיספות םירביירדה יכ וניאר .יתימאה םימוש

 קר ליעי הזו - ןומטמ ןורכיזב טסקט תוזורחמ

 תזורחמ התוא תא םסיגיצמ ונא וב ,ונקדבמב

 וז הקינכט ךא .ךסמה לע בושו בוש טסקט

 .םייתימא םיבצמל התשיגב תיתואיצמ הניא

 -כל ונכרעש םיילמרופ אל םיקדבמב ,ןכ ומכ

 אל יכ ררבתה ,םינוש םימושי לע הז סיטר

 תא ונלטיב וא ונלעפה רשאכ העפשה לכ התיה

 תדיכל תקינכטש ךכל תודע וז .ןומטמה ןורכיז

 קר הסנכוה ןומטמה ןורכיזב טסקטה תזורחמ

 ןכאו .וניקדבמב תוהובג תואצות גישהל ידכ

4 
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 1,280 א 1,024 הסחה
 1,280 א 1,024 חו
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 סלעתהל 6 א/ג632%5 תטלחה יכ ררבתה

 -ואל ןאכ הלצונ םיקדבמב ןומטמ ןורכיזמ

 ידכ ,ונלש םייוסמ קדבמל חול לש היצזימיטפ

 -מל .תוקפקופמ םיכרדב תובוט תואצות גישהל

 -מו יתורחת ריחמב רכמנה ,בוט חול והזש תור

 -סא ,1280א1024 לש הנחבאב םיעבצ 256 עיצ

 רביירדב יוטיבל אבש יפכ ,הרבחה תייגטרט

 תולוכיל רשקב קופקפל האיבמ ,ייןמחותמייה

 .*96%₪-ה לש תויתימאה

 תובר תונוכת שי 860928-ה תוחולל ,הצובקכ

 -לכ תונורתפ דימת סניא םה ךא ,ןהב תואגתהל

 םילבמ רשא םישמתשמל ,םימלתשמ םיילכ

 . כ05-ב הדובעב םהלש בשחמה ןמזמ תובר

 -וזה 866801-ה תוחולב שמתשהל יאדכ הלאל

 %250-ה ביבס םיריחמב סירכמנ רשא ,רתוי םיל

 ,אמגודל .05-ב רתוי תובוט תולוכי םיקפסמו

 08-ב םיעיגמ 860928-ה יססובמ תוחולה

 -של תולועפ ןוילמ 3.09-ל דע 4.16 לש םיעוציבל

 תצובקבש דועב הינ

 ,וענ םיעוציבה 860801-ה

 3.59-ל דע 4.3-מ ,רומאכ

 -בו ,הינשל תולועפ ןוילמ

 .הברהב לוז ריחמ

 \עּות6סאפ תחת הדובעב

 תוחול ,םיעבצ 16 סע

 םיעיגמ 866801 יססובמ

 -ול ומכ םיעוציב סתואל

 -עב ךא 860928-ה תוח

 םה םיעבצ 256-ב הדוב

 .הברהב סהירחא םירגפמ

 האלמ | הדובע | רובע

 -ובמ תוחולה ,\/ופ00ש3-ב

 בוט ןורתפ קפס אלל סניה 860928-ה יסס
 -ובמ סתויהמ ,רתוי םירקי רומאכ סה ךא ,רתוי

 .א/\או ןורכז לע םיסס

 64םפ -ה םלועב םייח

 תוינוציקב םינתשמ אש10642-ב םיעוציבה
 רשא הדבוע ,866928 יססובמ תוחולה תצובקב
 -שמ םהב םינושה םירביירדל התוא סחייל ןתינ
 .םינוש תוחול םישמת

 -שמ אומדד1זמ05-ו 154 ,אתדדפד 05
 .םמצע לשמ 4010642-ל םירביירדב םישמת
 םירביירדב שמתשמ סזגאוסאפ 51 0
 דיחיה וניה 1ַ407א לש חולה .גא\0מ לש
 .83 לש םירביירדב שמתשמ רשא וז הצובקב
 -יירד םע תאצל תדמוע אזנ/ממא אזאמ תרבח
 .\טדס6פ רובע סירב

 ה דדפד 611105 אפק 1א1900 חולה

 לש ןמז םע ,גטדס640-ה קדבמב חצנמכ אצי

 הו .וז הריקסב רתויב ריהמה ןמזה ,תוינש 1

 לש הכוראה הירוטסיהב בשחתהב עיתפמ וניא

 לש רביירדל .642/04%-ה קושב הרבחה

 סנשי 4שדס645 רובע אתדופותפ 5

 1993 ינוי לארשי 6

 תונולח יציאמ

 -הל תורשפא ומכ ,םידחוימ םינייפאמ רפסמ

 -הש תורמל .\אותסאפ תחת 40170642 תצא

 קדבמב ואזאפקאתאד 900 1. גישהש תואצות

 -וכה תוכיאה ,רתויב תובוטה ויה אל וא ותתוג*

 לש אטד06ם-ה רביירד דוחייבו - ולש תלל

 הז חול .תכשומ הריחבל ותוא סישוע - הרבחה

 רבד ,העיתפמ תולקב ןקתומ אוהו 5400-כ הלוע

 ךמות חולה .לכשומ ןונכיתו תוכיא לע עיבצמה

 דבלמ ,םיבצמה לכב 7242 לש ןונעיר בצקב

 .60112 וניה ןונעירה בצק וב ,4

 תצובקב רתויב תובוטה תואקסעה תחא

 ג07א 68428105 חול וניה 860928-ה

 םילועמ םיעוציב בלשמה ,םאסנאמ

 -קב רתויב ךומנה וניהש ריחמו \צגתאסאי תחת

 -קב ןקתומ הז חול .5285 לע סויכ דמועו ותצוב

 סזגאוסאס חולה .תויביס 16 לש ץירחב תול

 סדוקל וריתמב בוקתמ 5ז[7ג 0

 .\שותאספ יעוציבבו (5250-ה תוביבסב)

 תוחולה ,ועזאססע5-ב האלמ הדובע רובע

 5 - - בוט ןורתפ קפס אלל םניה 860928-ה יססובמ

 ,רתוש םירקי רומאכ םה ךא ,רתוי

 .ץח4גא[ ןורכז לע םיססובמ סתויהמ

 םע 860928 ססובמ חולל קקותשמ התא סא

 חולה .ךרובע היעב תווהל ךירצ אל ףסכ א

 אוהו 5929 הלוע אומדוצמ5 קתמא[ןמא 928-4א]

 -מה ןורכיז לדוג םע 860928-ה תצובקב דיחיה

 הרזש אלל ךסמב | ,עגגהל רשפא

 הנחבאל ,םיעבצ 256-ו (אסאזאדת1.א6םס)

 -ובע היעב הווהמ ןכ ףסכ סא .1600א1200 לש
 אופ םע ההז חול שוכרל לכות 5399 תרומת ,ךר
 -הל בושח .2א88 םע ההז חול 5549 תרומתו 1

 הנחבאה תולוכי תורמל ,הז חול יכ בוש ריכז

 בקע טושפ) ןהילא עיגהל לגוסמ אוהש תוהובגה

 ונלש םיעבצה 256 יקדבמב ,(לודגה ןורכיזה

 .םייטיאה דחא היה אוה

 -יגה לכב ,א!טזזזמש5 חולל תידוחיי הנוכת

 םע ףותישב דובעל תלוכיה הניה ,ולש תואסר

 תורשפא איה תועמשמה .ףסונ 928-4א[ חול םע
 דחא לכ ,םידרפנ םימושיי ינש ליבקמב ץירהל
 -5 ץירהל וא ,םיגצ ינש לע ,אלמ הדובע ךסמב

 ומכ אלש .םיגצ ינש לע דחא סוש

 "ננו ךוא | דשפפ0-ה

 לכ םע עיגמו 5995 הלועה א

 סיטרכב םיכסמ ינש לע דובעל תויורשפאה

 םלשל ךרטצת אל קתמאהמא-ה סיטרכב ,דחא

 לע דובעל ךנוצרב ללכ ןיא םא םג תלוכיה רובע

 טושפ לכות םעפ-יא הצרת סאו) סיכסמ ינש

 טז 8 ושתצאמא1000 חול .(ףסונ סיטרכ שוכרל

 לש ןבומב הלופכ תוהז לעב וניהו 5548 הלוע

 -הל טושפו לק .ם154-ל ןהו 154-ל ןה המאתה

 םא הז רקי טעמ סיטרכ שוכרל יאדכ .וניקת

 .3184-ל 184-מ סדקתהל דיתעב בשוח התא

 ווד -ה לגב ןועארה

 וזפתסטז םפ סח קוזחמ ש;תפ 6%

 ססובמה דיחיה היה הז חול ,םיקדבמה ןמזב

 סיציאמ ינשמ דחא , 1[ 014-40%-ה בבש לע

 תמס5\ךמפ תרבח לש םישדח םייפרג

 -ונ התע דע .1איסאאוגדדסא דאס

 -מה רזעה ידבעמ תוכזב רקיעב וז הרבח העד

 ד -014-ה .הלש םייטמת

 16 יפרג ץיאמ וניה 6%

 לע ססובמ רשא תויביס

 םאדמאפפספ) א6 ןקת

 לש (6 קוס אתצ

 -וא הרוצב םאתוהו מבי

 . \/ות6סאפ-ל תילמיטפ

 יכ | הריהצמ

 תתל ידכ הנבנ בבשה

 ,8עק88 -ל םג הכימת

64 ,204 ,004 , 64 

 בבשה  .הפ00] פרו

 וניה ,1זז 015-40% ,ינשה

 תויביס 32 יפרג ץיאמ

 . 1-85 ימוקמה קיפא רובע ןנכות רשא

 -שה ירוחאמש עונמה יכ םג הריהצמ הרבחה

 ,תחא הדוקפב 4 תולועפ עצבל לוכי ולאה םיבב

 .8514-ה יציאמב דבלב םייתשל האוושהב

 םע ,1280א1024-ל דע הנחבא קפסל לוכי בבשה

 לש הנחבה ,1אז8 שאגאו לש ןורכיזו םיעבצ 6

 28 גאו תרזעב םיעבצ 255 םע 0

 סיעבצ ןוילמ 16.7 םע 1280א960 לש הנחבהו

 .6אום א, \א| תרזעב

 סלוקרה תרבחמ לבקל לוכי התא 5399 רובע

 הנחבא תלוכי ולו 1א18 צא/\א| אשונה סיטרכ

 םע .םיעבצ 16 םע 1280%1024 לש תילמיסקמ

 לש הנחבאב דובעל סג ןתינ סיטרכ ותוא

 םע 8008600 ,םיעבצ 256 םע 8

 -בצ ןוילמ 16.7 םע 640א480-ו םיעבצ 0

 50ק55 /64-ב יכנא ןונער בצק סיטרכל .םיע

 ןונערה בצק 10248768 לש הנחבאבו 9012 לש

 ועיגה אל חולה םע .(הריזש אלל) 802-ל דרו*

 שמתשמ התא םא .4ש10642 רובע םירביירד

 ימושייב ומכ הדימ התואב ₪05 ימושייב

 -הש םושמ ,הז- סיטרכ חקת לא  ,\ות6סיאצ

 תואצותה .תוכומנה ןיב ויה 205-ב תואצות
 -יגש דע ,עלתפהל תוהובג ויה \אותטסש5 ינחבמב

4 

, 



4 

6
 

16
 

1
 

16
 

16
 

16
 

6
 

25
6 

2
6
 

סח
\ו
ו\
 ח
16
.7
 

12
00
8 

5
 

א
י
 

0
5
 

|
 
5
ח
-
6
0
 
1/
8 
|
 |
ח 
ש
 

5
ה
-
8
0
 
ומ
 
|
ו 
ה
ש
פ 
-ה
10
0 
1
 

ח
ס
 
ו
א
 

א|
הה
טצ
וא
 

א
ה
 
או
 ו

 דאז

 השש

ו
ז
ו
 

ט
ו
פ
 

ם
 

 ל

 וו 18
13 

05 

 1ופ 60-ח5 סח
ז דא סהגא|

ז
ה
 

6
 

266 

8
6
 

מ
א
י
צ
י
 

ה
ל
ו
נ
ו
ת
.
 

ה
ש
ו
ו
א
ת
 

ת
נ
ו
נ
ו
ת
 

ע
'
ק
ר
י
ו
ת
 

5
0
9
 
10
60
 

קה
ז8
א0
פו
 

6
 

י
י
 

6
 
סז
חס
אט
 

3
 
ות
 א

ה]
סח
ו;
 ה

50
07
 
חפ
זָ
וו
 א

ו

 

ב
י
 

הס
.ק
וא
צו
 

4
 
ה
ל
ו
 

ה
ס
ו
ס
ה
 

ו
 
ח
6
ז
ח
ם
]
 

0
%
 

ד

 

אח
וָ
ספ
 ם

1
.
0
6
 

8

6

 

סז
וו
סח
קז
 928-41 

|
 

0
7
0
 
8
 

12
09
 

12
55
 

05
5 

1
2
9
 

5
 

|
 

5
 

10
5 

ט
 

5
 

1:
05
 

9
 

9

 

4

 

4

 

:
ו
 

8

 

5

 

[
ו
 
א

 

0

 

ו
ד
ו
ד
 

י
ח
ו
 

א0
5ו
/\
\ו
ת\
. 

6
 

ו

 

/6
וח
 א
סז
ופ
טח
 א

ו

 

./
 א

ז
ו
ו
א
ה
 

/ה
 א

5
/
0
0
0
0
 

ת
ו
 

0
8
 

ס

ה

 

וח
-ם
או
םט
 

ב
י
 

ח
ס
 

וח
-ק
א|
םו
 

וח
-ק
פו
םט
 

וח
-ק
טו
 ם

וח
-ק
א|
 ט

אל
ק 
יי
[ ר
ק 
םיי
 ₪
] 

 םיריחמה יתבאפלא רדסב םיטרופמ םירצומה

 םיבוקנה

 םה

 יפל

 יאקירמאה ןוריחמה

 ו

8001007 

 קת

0. 

0
 

8105 

ה
 
1ר
- 3
55
 0
/3
 

.
 

.
 

₪ 

.
 

ם
 

ו

 

ז

ז

 

ְצ
8ה
ק!
ו5
 ם

, 

:
1
9
5
0
 
ו
ח
ק
פ 
ףז
חה 
וט
וח
3א
/ו
1 

ד

 

- 

1

 

8
 

8
 

|
 
1
2
0
4
 
|
 0
או
20
ו0
 
|
 0
0
1
2
0
0
 |
 

0

 

/
א
 

1
2
8
0
4
 

0

8

 

4
 

1,
28
0 

א
א
 

1
0
0
0
0
 

|

 

ץ
ר
 

ה
ל
ש
 

ה
ש
ה
ת
ש
 

1
2
3
 

1
3
3
 

1
2
3
 

1
3
 

1
2
8
 

[
 

|
 

סח
זו
9ט
50
ח1
ז 
א
ו 
טח
חו
או
וה
/1
 

ו:
 ז
!8
50
 6
80
 8
1 
60
01
 
01
סז 
רט
טח
 ה
חו
חט
וז
הא
!/
! 

2
6
 

./
 א

\/
 א

2
6
 

25
6 

ו
ו
ו
ח
ס
ה
 
1,
02
4 
א
 
1,
28
0 

א/
 

88 

א
 

6
 

:
ו
 

א
 

ו
 

0
 
א
 12
0 

26
 

26
 

8
6
 

26
 

1
8
 

סח
!ו
ו|
זח
 1
6.
7 

8
6
 

2
6
 

6ז
טק
5)
 6
00
 א 
80
0 

ב
י
 

| 

וב
ןו
: 

ב
ו
 

5
 

6
 

10
05
 

|
 

ה
 
5ש
-ח
21
87
0 
|
ו 
 
ח
ס
 
-ח
60
 1
8
 
|
ו 
א
ש
 :
-ח
10
0 
ופ
 א
|
או 
סח
 
ח5
-6
0 
ו
ל
 
|
 
|/
\\
/ח
 5
-ח
10
0 
2/
8 
|
ה 
ח
ש
 5
-ה
70
פ 
4ו
 

ז]
חו
 ט
18
51
9)
ו 
וס
סח
חו
ץ 
ומ
פק
םו
 

ג
ח
 
ה5
-7
0 
1
8
 

ו
א
ה
 
ופ
 א

ו
א
ס
 
פ
ד
 

\
ה
צ
פ
ו
א
ו
 

סה
תו
פח
חו
 5
18
1!
80
16
/ח
ה 
טח
זר
או
 ה
ו
 

א
ס
 
1
 

0

0

 

ז
א
ד
 

0
0
8
 

ד
 

.
 

ם
 

ם
 

ם
 

 1ו(0זוח6

1000-1000 + 

. 

ב

 

ב

 

01
50
3 
פו
חט
 ו

זמ
טס
זו
[כ
 

ז6
ע8
5ש
01
1 

6
ש
ט
!
ס
ח
ן
 

8

 

 הוס

-- 0 

01 

1100-0008 

 זס

 םו5ק18 1ו51 קוס
 0 ות 00 קוס

3 

 05/2 59010 80878 עו

 6001/0501 \/6חזטזב [טסוו5תז (000))

 טז

 דסו|-ז88 160תחו63) 5טקקסז1 0510 הוז פט סוד

 (חו6)

 (685187ה

 חסטזפ

5001 

 תחוס8|

 15 שס

| 

וש
 ב
ס 1
נא
ו 
 ס
600
5 
וד
 ק
 ש
ב-
אס
סו
םק
סו 
-ו
מ -
 

6
0
0
 
1
 
 ו
1
 
ש
ח
ו
 
-- 
א!
 6
5
 
כת
 
4
-
0
 



202 

 שמתשמ רביירדה יכ וניל

 ומכ טסקט תזורחמ התואב

 41 קדבמ לש וז

 -יהמ ונלביק | ותא סוז

 -הו םייפולח םירביירד ןרצ

 ולבקתהש תואצות

 -בצ 256-ו 80288 0/-ב

 -פ ןוילימ 14.6 ויה םיע

 לש הנחבאבו הינשל םילסק

 .14.0 ונלביק 8

 ןניה ולא תואצותש תורמל

 -וימה תוחולב תוהובגה ןיב

 ונל השק ,154 קיפאל םידע

 ןוויכמ סיטרכה תא ךירעהל

 תגשהל ונווכ םירביירדהש

 -מב תוילמיטפוא תואצות

 אלו םפאסחא(גאא-ה יקדב

 -דה דציכ תופצל ןתינ

 .יתימאה סלועב וגהנתי םירבייר

 םיידוחיי תונורתמ

 הד סת ג קוס 01 80 6

6 1024/5 01510 60% 

 -יס 00או740-ו גז ד<01א01.00155 תורבחה

 -מה ,8184 קיפא רובע םיציאמ וניקדבמל וקפ

 5349 הלוע 411 חול .םהלש סיבבש לע םיססוב

 .5375 הלוע 601740 חולו

 תוחולה דחא היה ₪154 רובע 411 לש חולה

 .הריקסב סהב ונלקתנ רשא רתויב םיריהמה

 -בו אז לש א40₪ 32 בבשה לע ססובמ הז חול

 לש המיהדמ האצות גישה ו/זאא/גא קדבמ

 הנחבאו סיעבצ 16 םע הינשל לסקיפ-הגמ 4

 לש הנחבאו םיעבצ 256-ב .800א600 לש

 .רתוי הכומנ טעמ התיה האצותהתה 8

 היה הז חולל ותלוכיב ברקתהש דיחיה חולה

 ססובמ רשא ,5154-תסריג ,ואתואמא 1000-ה

 .860928 לע

 קדבמב 47[ חתול לש הובגה ןויצה

 יופימל תודוה גשוה 68/7105 ואזאא!\8א-ה

 -רכ לש ןורתיה .ולש ןומטמה ןורכיזב תויביסה

 -ומה תונומתה סהב סימושייב קר היהי הז סיט

 ידכב ןייד תונטק ןניה ךסמל ןורכיזהמ תורבע

 סשל .ץ8\או-ה ןורכיז ךותל ןתומלשב סנכיהל

 -אה םלועהמ סימושיי ונצרה ונתנעט תקידב

 וניאר ןכאו םיילמרופה םיקדבמל ץוחמ יתימ

 -מל סנכהל ידמ תולודג ויה תונומתה רשאכ ,יכ

 םיעוציבה ,סיטרכה לע ןקתומה \/א\או-ה ןומט

 המאתהה ןחבמב | .ודר* סיטרכה לש

 .תיסחי הכומנ האצות גישה אוה 41064-ל

 האצות גישה 11 280-ה ,ק05-ב ןחבמב

 -כה רשאמ רתוי ,הינשל תולועפ ןוילמ 4.36 לש

 יססובמו 860928-ה יססובמ םיסיטר

 חתול ירחא הז ןחבמב רגיפ ךא 866924-ה

 1993 ינוי לארשי 06

 תונולח יציאמ

 היה 411 לש םיעודיה רכיהה ינמיסמ דחא

 לש בחר םוחת םע דובעל סהירצומ תושימג

 גרוח וא שעזתא ?80-ה חול ,ןכאו םיגצ

 ונווכה תא רמוש טאג ץחס -ה .הז גהנממ

 יופוסא -ה  טוטרכ תנכותמו וב ןקתומה םששאסא[ ורכזב ולש

 .ולש הנקתהה תינכות תא ץירמ התא רשאכ

 .60 או א

 םיאב הז סיטרכ לש תיסחי םיהובגה םיעוציבה

 28 סע 8154-ה תסריג .הובג ריחמ םע דחי

 רשקב קפס ליטמ הז ריחמו 5899 הלוע צ\או

 256-ל עיגהל רשפאמ הו ןורכיז | .היתויאדכל

 אלל ךסמב 1280%1024 לש הנחבא סע ,םיעבצ

 יכנא ןונער בצקו (אסאזאדפחז \650) הריזש

 תולה 5טקפמ /04-בו ץ64-ב .7482 לש

 .םיעבצ ןוילמ 16.7 קפסמ

 -ימג היה 471 לש םיעודיה רכיהה ינמיסמ דחא

 םיגצ לש בחר סוחת סע דובעל סהירצומ תוש

 .הז גהנממ גרוח וניא 11718 280-ה חול ,ןכאו

 לכב 7012 לש ילמינימ ןונער בצק חיטבמ חולה

 -וצב השימג הנקתה תינכותל תודוהו םינפואה

 טעמכב לפטל לוכי אוה ,ליגרה רדגמ תאצוי הר

 םישרוד רשא ,םירחא תוחול ומכ אלש .גצ לכ

 ןפואל יאמה תא איבהל ידכב לוחתא תינכות

 תא רמוש 118 ?80-ה חול ,שורדה הדובעה

 -מו וב ןקתומה םפקאסאו ןורכזב ולש ןונוויכה

 הנקתהה תינכות תא ץירמ התא רשאכ תנכות

 -ינל רזע תינכות םג העיגמ חולה סע דחי .ולש

 ,רבד לכ ןוחבל ךל תרשפאמה ,םיעוציב חות

 תטקחסא|-ה ןכותל דעו םיעבצה רפסממ לחה

 תחא הניה 471 יכ עדתש יאדכ .8א(כ40-הו

 -דע לע רבודמ רשאכ רתויב תוירופה תוינרציה

 תולה םע דחי ונלביקש ולא .םירביירד ינוכ

 -חה תונכותל םג םינכדועמ ויהו בטיה ודבע

 סינפוגה ,ו/גתסשמ תחת הדובעב .רתויב תושיד

 םימישרמ טלחהב סניה ךסמה לע םילבקתמה

 -לא .1280%1024-ו 10248768 לש תונחבאב סג

 -של תודוה תלבקתמ תרדהנה סינפוגה תוכ

 תומאתה סע וא םיבר סינווג םע ות לכ טוטר

 .אילפהל תובשוחמ םיעבצ

 -סה יכנאה ןונערה בצקב תכמות 600

 הנחבאב 72882 לש (\ע58 טרדנטס) יטרדנט

 אל (תורוש בצק) יקפוא בצקו 800600 לש

 עבוק ם54 טרדנטס) .537826א לש לבוקמ

 48.01 לש יקפואה בצק

 ןטערה בצק .(א(2

 לבוקמ אלה יקפואה

 יגצב | היעב | וניא

 רשאכ ,ךא שא

 גצ םע דובעל וניסינ

 בשחמ לש רדת עובק

 אל ,6דםואגאצ 0

 םהיניב ןרכנסל ונתלצה

 ררועתהל הלוכי ןאכו

 -המ קלח רובע היעב

 .םישמתשמ

 ןורכיז םע עיגמ ₪

 -מב אפ צאגא לש

 ןכל עיצמו 80 תוריה

 דע | הנתבא | תולוכי

 סיטרכה .1024%768-ל

 -מה ,8ס0אדהתמ לש תאאוכ40-ב שמתשמ

 לש הנחבאב תינמז וב םיעבצ ןוילמ 16.7 רשפא

 רובע םירביירד םע עיגמ הז סיטרכ .0

 1.21 הסריג 05/2-ו 40700 ל גתוסואפ 1

 .(הנשיה)

 , ₪154-ל םירחאה תוחולה לומ תודדומתהב

 ,ןותחתה הצקב גרודמ 01510א 1024/8 חולה

 16 םע .םיעבצ 256 םע \/ותטסיאמ תחת תוקידבב

 ןיידע לבא ,טעמ םירפתשמ םיעוציבה , םיעבצ

 שוא ק80 ליבומה יעוציב לומ סידמוע סניא

 -מו (817אַוגק5פ) תויביס יופימ עצבמ סיטרכה

 רפסמ סיטרכב תורסח ךא ,סיווק טוטרש ץיא

 -טש ייולימו (011ק71א0) הריזג ומכ תוקינכט

 .םיח

 ,הז חול לש 154 תסריג לש תימשר אל הקידב

 תואצות הבינה 5375 הלועה ,01510א

 קדבמב | .8158-ה תסריג לש ולאל תומוד

 -ות גישה 0%1510א 1024/₪ חולה 060

 -ויב הכומנה האצותה וז תוינש 83.67 לש האצ

 -רב סא 818 קיפאל תוחולה תצובק ןיבמ רת

 יאדכ 0צ1ןסא גצ וא רדת בר גצ ךתוש

 ריחמ סע ,0%1510א 1024/₪ חול תא לוקשתש

 תיבמ רצומ לש העודיה תוכיאה ,5375 לש ריבס

 .סינש שולש לש הבידנ תוירחאו 60/0

 םיקפוסמה ןונוויכהו הנקתהה תינכותו דועיתה

 .סיבוטו םירורב סניה הז סיטרכ םע דחי

 :רוחאמ םיכרשנה
 860-924 'טסוב%מ תוחול

 גז אצמש 2 4

 גזא צמא 25 4

 00 א 0 4

 1וצמא/0 41אדמ6 084 4

 ק60 ץחסדסא 7070 כט טאפ 4

 5100 גץ 28 924 4

 -- ]תרה רר-הא



 וירגואבו וילגרב םאות 53 לש 8606924 ביכרה

 לחה הז ביכר .83 לש ירוקמה 8606911-ה ץיאמל

 לש ישילשה ןועברב קר םיסיטרכ לע עיפוהל

 יססובמ תוחולל וכרענש תוקידבהמ .2

 אוה יכ הלוע 010642-ה סוחתב 4%

 הצובקה ראש םע ויעוציבב תחא הרושב דמוע

 24-ל הכימת הפסוותה 866924 בבשב 53 לש

 סינותנ קיפא בחור סע .ץ6 בצמב תויביס

 -יזל םינותנ קיפא בחורו תויביס 16 לש ימינפ

 ןורכזב ךמות 866924-ה ,תויביס 16 לש ןורכ

 -מה הנתבאה .1/88 דע 512א לש צאגא

 םיעבצ 256 םע 1024%768 הניה תילמיסק

 .םיעבצ 16 סע 1280א1024-ו

 תוחול ,ונכרעש 68/7786 וא( 8א יקדבמב

 לש תואצות וגישה 154 קיפאל 860924 יססובמ

 סיעבצ 16 סע הינשל לסקיפ-הגמ 7.08 דע 1

 -אב 7.22 דע 6.86 לש תואצותו 50ק58 ש04-ב

 קיפאל אצזפוא 25 חול .1024א768 לש הנחב

 -אה יתשב הינשל לסקיפ-הגמ 7.16 גישה 4

 לע םיססובמה תוחול קר סיעבצ 16-ב .תונחב

 וא 68808 100616 לש 025426-ה יבבש

 תובוט תואצות וגישה ואפודפא לש \א5286-ה

 .רתוי

 תוחול סע וגשוהש תואצותה םיעבצ 256 םע

 לסקיפ-הגמ 5.22-מ וענ 8606924 יססובמ 5

 5.81-ל דעו (6]6010₪087₪-ה) הינשל

 תול) 50קמ8 /68-ב הינשל לסקיפ-הגמ

 -של לסקיפ-הגמ 5.19-מו (1 אמא 6

 5.2-ל דע (6]601080847₪-ה בוש) הינ

 חול .768א1024 לש הנחבאב (4/[םש 2-ה)

 םיעבצ 256 םע גישה ₪154 קיפאל \זמוש 5

 ,הינשל לסקיפ-הגמ 6.46-ו 6.74 לש תואצות

 .המאתהב 1024%א768-בו 5058 /04-ב

 -ול ,כ05 ימושיב תוחולה יעוציב לש תוקידבב

 2 דע 17 סע ,ןותחתה הצקב סיאצמנ ולא תוח

 הבולעה האצותה .דבלב הינשל תולועפ ןוילימ

 התיה 601080₪47116-ה גישהש 1.08 לש

 ןהו וז הצובקב ןה ,רתויב הכומנה האצותה

 תוכומנה תואצותה םע דחי .תוחולה לכ ןיבמ

 סיטרכ לש דואמ

 -הו 60108071110-ה

 רובע םירביירדב ולש רסוח

 הז חולל שי גט

 דחא חול :תידוחיי הנוכת

 ,ואדיו יבבש ינש קיזחמ

 לש צפאא  תונורכו ינש

 ירמתמ ינש ,דחא לכ 8

 -צל םירעש ינשו תגאכא6

 סיטרכ לש םירביירדה .סיג

 םירשפאמ  \/גת6סש3-ל הז

 סיגצה ינש לע גיצהל ךל

 ,הרוצב דובעלו ליבקמב

 ךשמה דחאה ווה: םהש

 רשאכ רמולכ .ינשה גצה לש

 תונולח יציאמ

 ילאמשה גצה לש ינמיה הצקל ןמסה םע עיגת

 בורקה ילאמשה הצקל רובעי ןמסה ,םהיניבש

 ךל תרשפאמ וז תרדהנ תורשפא .ינמיה גצה לש

 וא ,ינורטקלא ןויליגב לופכ םירוט רפסמ גיצהל

 -הל ןתינ .דחוימב בחה םילילמת דבעמ ךמסמ

 6]00108084788 תוחול העברא דע ןיקת

 סא .תינמז וב סיגצ הנומש דע ץירהלו 0-ב

 -מה ,דחא ץירחמ סיצרה סיגצ ינשל קוקז ךניא

 -הו ,601080878816 ,5595 לש הובגה ריח

 אלל ותוא םיכפוה ,תיסחי םיכומנה םיעוציב

 הארנכ איה תינמז וב םיגצ ינש תצרה .יאדכ

 3.33-| 3.25) תיטיאה ותלועפל סרוגה

 לש תונחבאבו סיעבצ 256-ב הינשל לסקיפ-הגמ

 ןחבמב ,המאתהב 1024%768-ו 0

 ות

 יססובמ תוחולה ,א0706ג5 רובע םיקדבמב

 םע ,ישישה םוקמהמ סהיעוציבב וענ 860924-ה

 לש העורג האצותל דע ,תוינש 66.94 לש ןמז

 -גה האצותה תורמל , 200-חול .תוינש 5

 רביירד םע עיגמ ,אשד062-ב גישהש העור

 ןולח תלדגה ומכ ,תוידוחי תונוכת רשפאמה

 ,"רופיצה ןיעיי טבמ ,אמא1. דזזאומ 200%11א0-ב

 -מל םיננסמ ,תונכיתל םינתינ תוימלצ יטירפת

 חתול .םירחא םימדקתמ םילכו 4115180 תעינ

 .(בייהראב) 5350-כ הלוע הז

 םייתימא םיעבצ
 םיציאמהמ קלחב

 ,עבצ תויביס 24-ב ךמות 860924-הש תורמל

 סע ויה וז הירוגטקב וקדבנש תוחולה לכ אל

 רשא תוחולה .תויביס 24 לש 81246 רמתמ

 ,₪787 לש 200491 בבשה סע םידייוצמ ויה

 תסריגב גזפש 2 ויה ,תויביס 24-ב ךמותה

 -מל ולא תוחול) ₪154-ל 2צ[מו/ 28-ו 154-ה

 םג .(םהלש טלפ/טלקה ץורע דבלמ סיהז השע

 .הז < אופ46-ב דיוצמ 5180878 לש חולה

 -ב  שמתשמ | 11אומא/641א786ַ חולה

 -הל הנווכ שי ךא תויביס 16 סע אגאוסג6

 שי 6010₪0878486 חולב 200491-ב ופילח

 םתלוכי אישל םיעיגמ 605426-ה יססובמ תוחולה

 ויה ולא תואצות .פ05 תחת /64-ב סיקדבמב

 .םירחא תוחול לש תואצותמ 3 יפ םיתיעל

 ₪05 יימושיי םע תובר םידבועה םישמתשמל

 .ולא תובוט תואצותל הבושח תועמשמ שי

 תויביס 16 לש גאוס46 ירמתמ ינש רומאכ

 ופלחוי םג הארנכ רשא ,800%1855 תרצותמ

 תויביס 24 לש אאאוסא6-ב בורקב םה םג

 .א אז תרצותמ

 טלחהב 866924-ה יססובמ תוחולה יעוציב

 .םהל אציש בוטה םשה יבגל תויהת םיררועמ

 רקי תוחפה ועה 11אופא/641א156 חולה

 םיבוטה דחאו 866924-ה יססובמ תוחולה ןיבמ

 -תמ םה םייתימאה וירחתמ ךא - וז הירוגטקב

 םריחמש ,866801-ה יססובמ תוחולה סוח

 .דבלב 9

 גס אספס תרצותמ תוחולה ינש

 -חי םילוז סניה אדמס דזסא תפס תס

 ריחמב ליבומ 4/ז1פו/ 25 חולה רשאכ ,תיס

 ךא 5154 קיפאל תוחולה ןיבמ רתויב ךומנה

 סחי םע 215% חול שפחמ התא סא

 דע 530 לש תפסות ,רתוי בוט םיעוציב/ריחמ

 סיבוט \אותטסיפ-ו 05 יעוציב ךל קינעת ,0

 .01510א/8-ה סע רתוי

 ,הלעמל דעצ
 הדיצה דעצ םג ךא

 806 50קםתא 4601004708 04 4

 פאן[ זספספקת0ד אא א1. +

 05 224 81דמ1 4575 71.5 4

 מאס יאפסשפ /04 24 4

 0805 10016 תרבח לש 025426 בבשה

 ,רתוי רגובמה ויחא לש םיעוציבה תא ליפכמ

 רגפמ ןיידע אוה תאז לכ ףרח ךא ,625422-ה

 -יאמ יעוציב לע קבאמב םירחתמ םיבבש ירחא

 .\/ות6סשאב יצ

 ועיגה ונחב רשא 625426-ה יססובמ תוחולה

 -של לסקיפ-הגמ 4.14 דע 4.04 לש תואצותל קר

 50טקפ8 ש64 לש הנחבאב סיעבצ 16 סע הינ

 הינשל לסקיפ-הגמ 4.6 דע 4.41 לש תואצותו

 סשל .1024א768 לש הנחבאבו םיעבצ 16 םע

 -מה םירצומה ,האוושה

 86 0801-ה לע םיססוב

 ביבס וענ 866928-הו

 10 לש תואצות

 -אב הינשל לסקיפ-הגמ

 בבש וליפא .ולא תונחב

 -ח: שלחה 866924-ה

 תא ויעוציבב רבוע תיס

 256 םע . 625426-ה

 לש הנחבאב סיעבצ

 לשו | 5עקתת 04

 תוחולה 8

 025426-ה | יססובמ

 %-ל םיברקתמ

 ךא ,הינשל לסקיפ-הגמ
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 תואצותמ תוקוחה ולאה תואצותה ,ןיידע
 .866928-הו 860801-ה

 -וימ ויה ונחבש 625426-ה יססובמ תוחולה לכ

 תרבח יפל .תויביס 16 לש 154 קיפאל םידע

 תויביס 32 ריבעמ ומצע בבשה ,65 6

 -כל םג םיאתמ אוה ןכלו הגוצתה ןורכיול

 כ קיפאל | םידעוימה | םיסיטר

 לכב ,םיארנ אל ולא םינותנ .1.0641-805-ו

 הביסהמ קלח .ונקדבש תוחולה יעוציבב ,ןפוא

 -וכי סניא 625426-ה יססובמ תוחולה הללגב

 קר ףיאמ בבשהש הניה החלצהב דדומתהל םיל

 תרבעה ,(817911) תויביס לש םיקולב תוזה

 -יזב הכימת ןיא ךא ,הקירס תויורשפאו תונומת

 -נש תוחולה תעברא לכ .םינפוגל ןומטמ ןורכ

 -בו הנבמב ןיטולחל טעמכ סיהז וקדב

 118 םע םיעיגמ םלוכו םהלש הרוטקטיכרא

 .(פאאאָו) ימניד ןורכיז

 256 הניה 625426-ה לש תילמיסקמה תלוכיה

 לש | (ןאדפת1465כ) רוש ךסמב סיעבצ

 לש הנחבאב םיעבצ 64א-ב וא 4%

 סע דובעל םג ןתינ 5שסמא ש04-ו 8

 ןורכיז םע .א6 לש הנחבאב םיעבצ ןוילמ 7

 םיעבצ 16-ב ךמות ביכרה ,1א88 כאגא[ לש

 256-ב וא 1280א1024 לש 1אד 1 /א680 ךסמב

 .1024%א768 לש הנחבהב סיעבצ

 לש ילמיסקמ ןונער בצקב שמתשמ בבשה

 (אסאזאדפח1 גספס) הריזש אלל ךסמב 2

 דחא ףא .1024א768-ו 800א600 לש תונחבאו

 ךסמב םיעבצ 256-ב דבוע אל וקדבנש תוחולהמ

 תוחולה לכ .1280א1024 לש זאת גסמס

 רובע 68805 1.0016 לש םירביירד םע סיעיגמ

 תא המידקמ 6188105 1.0616 הז םוחתב) 2

3). 

 םיהובגו םיכומנ

 וניה תוחולה תעברא ןיבמ רתויב בוטה סיטרכה

 תונולח יציאמ

 -גה סיטרכה .05א04 ואאפסוש5 0 24-ה

 800 | 50קם8א-ה היה רתויב עור

 -בצ 256 םע ,אמגודל .א0051 584708 6

 08%04-ה סיטרכ 10248768 לש הנחבאבו םיע

 -כו הינשל לסקיפ-הגמ 8.29 לש האצות גישה

 .הינשל לסקיפ-הגמ 5.03-ל עיגה 8064-ה סיטר

 7.82-ל עיגה םכ05 224-ה סיטרכ הו קדבמב

 7.52-ל עיגה 64 01א41.-הו הינשל לסקיפ-הגמ

 8064, םס05 לש תוחולה .הינשל לסקיפ-הגמ

 לש םירביירדב סישמתשמ 64801%41-ו

 דואמ טעמ סע ,צזותשסשפ רובע 005 6

 שמתשמ 65א04 לש חולה .ללכב סא ,םייוניש

 תא םיאור ןכאו סיטרכה תינרצי לש םירביירדב

 וז תומיאת בקע תולבקתמה תובוטה תואצותה

 תויוריהמ ילדבה סתוא .סיטרכל רביירדה ןיב

 לש םינוש סימושיי תצרהב סג ולבקתה

 ינורטטקלאה | ןוילגב | ,אמגודל | .\/ותשסוצ

 -שמ םיאת לוגלג ,טפוסורקימ לש 8868 0

 רתויב תיתועמשמ הרוצב יטיא וניה ןימיל לאמ

 .םירחאה השולשל האוושהב 8064 חול סע

 -וכי אישל םיעיגמ 625426-ה יססובמ תוחולה

 תואצותה .205 תחת /64-ב םיקדבמב סתל

 6.64-ל דע הינשל תולועפ ןוילמ 6.61-מ וענ

 םיתיעל ויה ולא תואצות .הינשל תולועפ ןוילמ

 םישמתשמל .םירחא תוחול לש תואצותמ 3 יפ

 תועמשמ שי ,05 יימושיי םע תובר םידבועה

 -ובמ תוחולה לש ולא תובוט תואצותל הבושח

 .025426-ה יסס

 גטדסס4גפ רובע אל

 תוחולה ,4010642 רובע ונכרעש םיקדבמב

 ,תוכומנ תואצותל ועיגה 625426-ה יססובמ

 146.43-ל תוינש 142.96 ןיב וענש סינמז סע

 -סב תוחולה ראשמ עצוממ לופכ טעמכ ,תוינש

 -גה יקדבמב ועלצ תוחולה תעברא לכ .וז הריק

 ףוג לדומבו מאד 200%65) טסקטה תולד

 -ולה לכ ,גשד0640-ב הדובעב .ידמימ תלת

 כ

 לש קיתווה 1534020 רזעה דבעמ

 הרחתמכ בשחנ ןיידע דמאה5 זאפ תש מא ד

 תוצבושמ תוכרעמ ןונכת רובע קזח

 םיעבצ םישרודה סימושייו בשחמורקימ

 .ההובג הנחבאב םייתימא

 1993 ינוי לארשי 06

 , 05א04-ה דבלמ ,625426-ה יססובמ תוח

 (בשחמל ךסמה ןיב) הציצח רביירדב םישמתשמ

 רביירדב שמתשמ 05א04 חול .תא65 לש

 -יגב ךמותש 68 א קזז05 50 מ 1.485 לש

 הסריגב םיכמות םירחאה לכ רשאכ ,12 הסר

1 

 ,תוחולה תעברא ןיב םינטק םילדבה המכ סנשי

 סיימנידה תונורכזה ינמזב םילדבה ומכ

 םססמ-ו 6ג801א לש תוחולה .(עאאו)

 לש ולאו 458 לש ₪%גא-ב םישמתשמ

 לש כאאא-ב םישמתשמ 8064-ו 0504

 דואמ בורקב תנווכתמ 64 01א41. תרבח .70

 -יזה תא 1כ505ק50180א-ה חולב תונשל

 -חה תוקידבש ןוויכמ ,60ח5-ל 45ח:-מ תונורכ

 -יזה ינש ןיב סיעוציבב לדבהה יכ ולעה הרב

 .ריחמב לודגה לדבהה תא קידצמ אל תונורכ

 תא וחיכוה 625426-ה יססובמ תוחולה לכ

 הניה הנקתהה תנכות .הנקתהל םילקכ סמצע

 5068-ו 6801א41., 8064 לש תוחולב ההז

 -נה 68105 1/0616 לש תינכות לע תססובמו

 -ות ליכמ 68א04-ה סיטרכ .61005 תארק

 .בבר אלל תדבוע רשא ,ומצע לשמ הנקתה תינכ

 םיליכמ 605426-ה יססובמ תוחולה תעברא לכ

 תארקנה \\ותשס5 3.1 רובע החונ רזע תינכות

 -צה רפסמו הנחבאה תונשל תרשפאמו 5

 -וש םילדגב םינפוג רוחבל ןכו ךסמה לש סיעב

 סיטרכ .םינצחל לע הציחלו העבצה ידי לע ,םינ

 ,תופסונ רזע תוינכות יתש םע עיגמ 68א04-ה

 -קנ תחאה .םירחא תוחולב תומייק ןניא רשא

 סיטרכ תא ןיקתהל ךל תרשפאמו 5צא6 תאר

 בצק סע אלמ סואיתל ואנאפסש5 /6 24-ה

 ,ךסמה לע הגוצתה תא זיזהלו גצה לש ןונערה

 .ךסמה בחורלו ךרואל םיתוויעה לע תוצפל ידכ

 סושי ,5478564א תארקנ תרחאה תינכותה

 -תה לדוג לע טולשל ךל רשפאמ רשא \/ותס5

 -המ גורחת אל איהש ךכל גואדלו תגצומה הנומ

 .הל בצקומה לדוג

 סואאט5 1/0016 לש 025426-ה בבש ,הצובקכ

 סוחתל ץוחמ ,וירחתמ לומ תורחתב דמוע אל

 םישלחה םיעוציבה סע .205-ב םיעוציבה

 -יה ןורתיה , 407064-בו \\ותסש5-ב דואמ

 ולא תוחולל רשקהב וילע בושחל ןתינש דיח

 עינמה לוקישה סא .תיסחי ךומנה סריחמ וניה

 התאו וריחמ לכ םדוק וניה חול תריחבב ךתוא

 תא וז הצובקמ רחב ,תונולחל ץיאמ שפחמ

 .ודמ] 45758 24 ק1,15-ה

 דיחיה \/פודםא-ה ןקחש

 ו

 גוקאג לש | 110₪7אאס 5064 חול
 -מב דיחיה דדומתמה היה 551, 5

 תומא 5286-ה בבשב שמתשמ רשא ,םינחב



 ה-7  קע  ַץת הר דְדחצידזזז יש ו--אוווווו\

 ,הז חול יעוציב .דבלב 5199 הלוע הז חול .ש

 רתויב םיכומנה ויה םיעבצ 256 רובע דחוימב

 ץורע שי וצמחמא ו/5286-ה בבשל .םלוכ ןיבמ

 סינותנ ץורעו (דבלב) תויביס 8 לש ימינפ םינותנ

 בבשהש תוהמל .תויביס 32 לש הגוצתה ןורכיזל

 ךסמב 1280א1024 לש הנחבא ץירהל לגוסמ

 םירביירד חולה סע וקפוס אל ,ודפק]

 -לירד לכ םג ויה אל .וז הדובע תרוצ רובע םהשלכ

 םיעוציבה .05/2 רובע וא 40106 רובע סירב

 תוחולה לש הלאמ | וליפא םיכומ) .\/:ת60יא5-ב

 תונולח ימושיי יקדבמב סג .625426-ה יטסובמ

 .תשגרומ תיטיא הרוצב דבע הז חול ,סינוש

= 

 (8זז4₪) תויביס יופימ

 לוכי ןומטמ ןורכיז םע

 םימושייב םיעוציב רפשל

 שזאפסוש8 יססובמ

 לע תולבקתמ תואצות וגשוה ₪05 יקדבמב

 ןתינש ךכ ,הינשל תולועפ ןוילמ 3.45 לש ,תעדה

 בקע ,205 תחת הדובעל הז חול והשכיא לוקשל

 .ךומנה וריחמ

 רזעה ידבעמ יעוציב

 ואס(ז ם8 5000657 710 א0610 6

 ו1605דםק 400-20755 6

 אאדנסאא[ קמפזסא עס[ גאז 41800 6

 -שה סוחתב ןורחאה ןמזב התשענש תומדקתהה

 יכ הבשחמל ךתוא ליבוהל הלוכי םיציאמה םיבב

 ךפאגפ | לש | קיתווה 10834020 בבשה

 -ופב .םלועה ןמ רובעל רבכ ךירצ אד אומאד

 ןונכת רובע קזח הרחתמכ בשחנ ןיידע הז בבש לע

 -ודה םימושייו בשחמורקימ תוצבושמ תוכרעמ

 הביסה .ההובג הנחבאב םייתימא םיעבצ םישר

 .הטושפ איה הריוב הו בבש לש ותודירשל

 אלמ תויביס 32 דבעמורקימ אוה 7%1534020-ה

 תויצקנופה תא עיצמ אוה ,הזככ .תונכיתל ןתינה

 ליגר ץיאמ בבשב לבקמ ךניה רשא ,תויטרדנטסה

 ,תויביס לש םיקולב תרבעה ומכ) תונכית אלל

 רשפא סונובכו ,(הקירס תולועפו םיווק טוטרש

 הכימת ומכ ,דחוימ תונכית ידי לע תולוכי ףיסוהל

 הז תנכותמ דבעמורקימ סע .תוספילאבו תותשקב

 סע רשאמ תולק רתיב היצזימיטפוא עצבל ןתינ

 .חישק דבעמ

 קזח םיפחוד םישידח םייתימא םיעבצ יסיטרכ

 -יןל 8( הברה םע םיקפוסמ סהו הז בבשה תא

 תונולח יציאמ

 -וימ םירביירדו םימדקתמ 81546 יבבש ,ואד

 53595-ל 51295 ןיב םילוע ולא םיסיטרכ .םידח

 הנחבאב םיעבצ ןוילמ 167 .קפסל סתלוכיבו

 םיסיטרכ .1600%א1200-ל דע 1024%א768-מ הענה

 -יב תתל םג םילוכי 7א834020-ה לע םיססובמה

 -ולש ןאכ סירקוס ונא .םילועמ 407064 יעוצ

 תוחפ סילועש 11834020 יססובמ םיסיטרכ הש

 .םהלש תיסיסב הרוצתב (בייהראב) 51000-מ

 ו
 057 0א 0

 -תב ,5995-ב םיליחתמ הז סיטרכ לש םיריחמה

 -מב אא לש 1א/8-ו תויביס 16 15 תרוצ

 לש'ץא/\ או-ב שמתשה וניארש חולה .80₪5 תוריה

 -יס 24 לש ד] 3אוסג0-ב דילוצמ היהו 005

 4 אופ ץא4א|-ב דייוצמ סיטרכה רשאכ .תויב

 לש הנחבאב סיעבצ ןוילימ 16.7 לבקל לוכי התא

 .( אסא[אדממ1.ג650) הריזש אלל ל 8

 לוכ: התא 2א88 ץאגא|-ב דייוצמ אוה רשאכ

 50ק88-ו ש04 ךסמב סיעבצ ןוילימ 16.7 לבקל

 או8) תיסיסבה ותרוצב אוה סיטרכה סאו 4

 הנחבא תויביס 24-ב קפסמ סיטרכה (1ץא/

 קפוסמ הז סיטרכ .512א480 לש תיטרדנטס אל

 .\גתטסיאצ 3.1-ב םייתימא םיעבצל םירביירד סע

 .05/2 רובע םירביירד םיקפוסמ אל

 הנחבאל עיגהל ןתינ םיעבצ 16-ב 1א18 ןורכיז םע

 רוזש ךסמב 160081200 לש תילמיסקמ

 הנחבא התואו 4א/8 ןורכיז םע .((אדמת1.ג65ס)

 ןקתומ סיטרכב רשאכ .םיעבצ ףלא 32-ל עיגת

 לש בצקב יכנא ןונעיר עצבתמ 85/82 לש ןועש

 902 לש יכנא ןונעיר בצקו 1024א768-ב 2

 לש ןועש ןקתומ סיטרכב רשאכ .800%600-ב

 הובג בצקב יכנאה ןונעירה עצבתמ 2

 .סאתהב רתוי

 \אתשסטצ םע סיטרכה תא טקדב רשאכ

 רבדה .ןהשלכ תויעב וררועתה אל 47062-ו

 תא וילעה רשאכש היה רזומה דיחיה

 עבצב העיפוה תיתלחתהה תימלצה ,(/ות6סופ 1

 עבצה ,הדובעה חול הלע רשאכ ךא רזומ יתשוחנ

 -ומ רפסמ דוע שי סיטרכל .ילמרונ תויהל רזח

 -ווד שמתשהל הבוחה ,לשמל ומכ ,תונטק תויורז

 יוניש רובע 88800185 לש רזעה תינכותב אק

 לש הרקבה חולב שמתשהל סוקמב ,הלועפה ןפוא

 לש ןומיסה טע םע דובעל ךתלוכיב  .\\ותסואפ

 לע תולקב עונל ךל תרשפאמ רשא ,868

 -לא םינותנ ןוילג וא ךמסמ לש ןכותה לכ ינפ

 ,םיעבצ 256 סע \/ותטסמ-ב ונדבע רשאכ .ינורטק

 תיטיא הרוצב דבע 50ק58574710א-ה סיטרכ

 יקדבמב .הצובקב םיסיטרכה ראשל האוושהב

 סיטרכה גישהש ללוכה ןמזה ,ונלש 3070642-ה

 -רכ לש וזמ הכומנה תוריהמ ,תוינש 74.05 היה

 תדופד 68474105 ואזאפקתתאד 900-ה יסיט

 .ספא04 וא אססוא5 64 24 לש וא

 ידוחיי הציצח רביירד שי 188011 85-ה סיטרכל

 -פא תמייק ובו (בשחמל ךסמה ןיב הציצחל) ולש

 -הב ודבע רשא ,רופיצה טבמו הלדגהל תויורש

 4 אופ ץתגא| סיטרכב םיניקתמ רשאכ .החלצ

 -והל ןתינ .51595-ל הלוע ריחמה 2א18 ח\א[-ו

 סיטרכה רובע םלשלו 16א88 כא[ דע ףיס

 , אגא! ,ימניד ןורכיז םיפיסומ רשאכ .5

 םינפוג תדובע 1164 תוינכות ןוסחיא רשפאתמ

 -חא תויורשפאו \\נת6סשמ-ב ןומטמ ןורכיז תחת

 ,םיפסונ 5295 תרומת ,ןתינ .4010642-ב תור

 אחפ6 רודיש תוטישל ואדיוול ריממ לבקל

 .קג1/-ו

 יות 8

 -מו 5895 הלוע ,ם154 קיפאל דעוימ הז סיטרכ

 -הל ןתינה) 1אז8 כח א|-ו 2א18 שת,גא| םע קפוס

 הגוצת םע ךסמב .(4א88 אגא דע הבחר

 עיגהל ןתינ (אסא[אדמת1,גסמס) הרוזש-אל

 1280 1024 לש תונחבאל םיעבצ 256-ב

 בבשה תא | םיפיסומ םא | .1024א768-ו

 סיעבצ 64%-ל עיגהל ןתינ ,א\א1כא6 6

 71634075 בבשה םע .1024א768 לש הנחבהב

 לש תונחבאב םיעבצ ןוילמ 16.7-ל עיגהל ןתינ

 שי הרבחל .(יטרדנטס אלה) 512א512-ו 0

 ארקנה תויביס 16 לש 154 קיפא רובע סיטרכ םג

 -ואל עיגמו 5795 הלועה או1005ד8 0 5

 ךא הזכ סיטרכ וניקדבמל ונלביק .םיעוציב סת

 םג שוכרל ןתינ .הלועפ ידיל ואיבהל ונחלצה אל

 -יד ןורכיז לש 3218 דע 8או8 סע 5154 יסיטרכ

 .(סא4או) ימנ

 -יב 7542 לש ןונער בצק קפסמ ונקדבש סיטרכה

 אל הגוצת ןפוא .רתויב ההובגה הנחבאה תלוכ

 לע דובעל ךל רשפאמ ,50ק58\אַזא ארקנה ,חיכש

 לוגליגו תזזה ידי לע 20482048 לדוגב תונומת

 .תויביסה תפמ ינפ לע ךסמה

 סג .השקו תמשוגמ איה הז סיטרכ לש הנקתהה

 04-ה סיטרכל סיטרכה רבחתמ הבש ךרדה

 דחוימ לבכ רבחל ךילע .תחלצומ אלו העיגפ איה

 זאו ינשה םאתמל א110805787 סיטרכ ירוחאמ

 .הנקתהה תינכות תא ץירהל

 לש 7168 רביירדב שמתשמ או1080518ק סיטרכ

 . ₪706 לש יטרדנטס רביירדבו תשס

 ןויצ סיטרכה גישה ונכרעש \/וחוסשמ-ה יקדבמב

 -תה הצקב האצות וז .הינשל לסקיפ-הגמ 3

 הבוט רתוי טעמ קרו ₪154-ה יסיטרכ לש ןותח

 .סיעורגה 860924-ה יססובמ םיסיטרכה לש וזמ

 -כה קיפה ,//ות6סי6-ב תוקידבהמ תחאב ,ןכ ומכ

 -אה ןוילגב טוטרש ךלהמב תוועמ ךסמ סיטר

 -יב יכ הז סיטרכ לע רמול ןתינ .םא6₪1, ינורטקל

 .וילע <ילמהל לכונש ידכמ ידמ השקונ אוה םייתנ

 ץסגאדמ 0

 -שמ בורק השעמל וניה ,5795 הלועה ,הז סיטרכ

 ירי ב 2055
 1993 ינוי לארשי 6



2006 

 -קס ותוא ,/01/גאזמ 4711000 סיטרכה לש החפ
 הדבועב ןומט םהיניב ירקיעה לדבהה .רבעב ונר
 ,/6/ סיטרכ לש תפסות שרוד ,41800-ה סיטרכש
 שמתשמ אוה ,ןכ ומכ .דחוימ םאתמ ךרד רבוחמה
 רתוי יטיא שחאו ,ם0ס0אךדתתמ לש תא[06-ב
 לש תילמיסקמ הנחבאב ךמותו (100ח) ומדוקמ
 אלו םירוזש םיכסמב םיעבצ 256 םע 8
 .םירוזש

 תינכות ךא ,בוטו קלח ןונכיתב ןייטצמ סיטרכה
 שמתשמ סיטרכה .הדבכו תמשוגמ טעמ הנקתהה

 רביירד סע םג קפוסמו 7164 לש םירביירדב

 -יס רשפאמ הז .ק1-אקאמ55 /386 2.0 יפרג דבעמ

 -בצ ןיב םידח םירבעמב סיילושה תריבש דגנ ןונ

 תיתימא םימצע תקיחמו (אאזז-811451א0) םיע

 לע טוטרשה ,םיקדבמב .(רוחשב םייוסיכ קר אלו)

 .םייתוכאלמ סיעבצ וניאר אלו קלח היה ךסמה

 םיעוציב גישה הז סיטרכ ,40064-ה קדבמב

 סע רתוי םילוז םיסיטרכ שי ךא ,ןוילעה הצקב

 \אות6ס5-ב ויעוציב .הז םוחתב םיעוציב סתוא

 ,תונולחל ץיאמל קוקז ךניה סאו סיבוט ויה אל

 .רתוי םיבוטו רתוי םילוז ,םירחא םיסיטרכ לע ךל

 םיכרועה תריחב

 דנא סמ קזחס5 םאסזאפ דא 6

 דד 605 א ץא0/ ם54 6

 ססהזפ מאם ג 6

 ונרמא ,1993 ראוניב םיציאמ תקידב ונכרע רשאכ

 ארקי אוהו םוקל דמוע םיציאמ לש שדח רוד יכ

 המ קוידב הז .זא ונלש םיכרועה תריחב לע רגת

 .הרקש

 המרל ועיגהו ולישבה 53860801 יססובמ תוחול

 םיקיתווה תוחולה לע ,תולקב יד ,ורכג סה הב

 שמתשמ 860924-הש תורמל ,53/866924 יססובמ

 יססובמ תוחול .(רתוי רקיו) רתוי ריהמ /ת/\א[-ב

 רתויב םיבוטה םיעוציבה תא וקפיס ,8

 .154 קיפא רובע תוחולה לכ ןיבמ \/ות6סואפ-ב

 -יבה סחי תא וקפיס 860801 יססובמ תוחול

 שומיש תוכזב | ,רתויב בוטה ריחמ/םיעוצ

 לע ססובמה ,086ןכ חול | .פאגא(-ב

 5299 הלוע | ,860801-ה

 רוביחל תורשפא ללוכו

 רתוי טעמ הז חול .לוק

 םע ךא ,וירחתממ רקי

 רביירדו 1אמ תגא

 אוה צטט

 םילועמ םיעוציב קפיס

 םג  .\אותסאפ-ב הקיפרגב

 -וט ויעוציב 41062-ב

 -וותמ אל ,םיריהמו סיב

 תודוקנ ךסמה לע םיפס

 -ינ רשפאמ אוהו תורתוימ

 רבד ,יתימא ךסמ יוק

 םילשוכ וירחתממ קלחש

 1993 ינוי לארשי 0

 תונולח יציאמ

 .וב

 םע 860928 ססובמ אוה ,5329 הלוע 4611א חול

 רתוי סיבוט םיעוציבו הלק הנקתה ,ןתיא ןונכת
 -מב .ןאכ ורקסנש 866928-ה תוחול ראש רשאמ

 רתוי טעמ ריהמ היה אוה ,םיעבצ 256 סע םינחב

 קדבמב .866801-ה טסובמ ,0801110-ה חולמ

 -קב רתויב הבוטה האצותה תא גישה אוה 5

 היה גש10642-ה ינמז ןחבמבו 860928-ה תצוב

 .ינש

 5899 הלוע אַז 6105 טד ק80 חול

 חתיכוה הז חול 4081 32 ביכרה לע ססובמ אוהו

 ₪184-ה תוחול ןיבמ רתויב ריהמה חולכ ומצע

 -נש תוחולה לכל סחיב תולועמ תואצות גישהו

 לבקמ התא (טעמ רקיה) וריחמ תרומת .ורקס

 רובע קזב תוריהמו ההובג 205 תוריהמ

 ,תוידוחי תופסות סולפ ,ואות6סא5-) 47062

 הרוצתו ןורכזו 411 לש םיבוטה םינפוגה ומכ
 טוהא קאס לש ₪15ג-ה תסריג .םטקתסא|-ב

 184-ה תסריגב ומכ ןורכיז תויעבמ תלבוס הניא

 תסריגב ןורכיז בחרמ 128%88 םע .תמדוקה

 -יז רובע םייונפ םיפיצר 4א18 תאיצמ , 2154-ה

 .היעב הווהמ הניא ,יראיניל הגוצת ןורכ

 ןוכדעב רתויב תוירופה תורבחה תחא הניה 1

 -סה רבכ וניתוקידבש רחאל .סינושה םירביירדה

 ןכדועמו שדח סירביירד טס 11 האיצוה ,ומיית

 ללכ ךרדב םישדח םירביירד .\ץותשסשפ רובע

 תויעב ץוצל םילולע ךא ,רהמ רתוי סיצר

 תא ונקדב אל יכ ןייצל שי .(8069) ייסיצוקייו

 ויה אל ונשמתשהש הלאבו ,םישדחה סירביירדה

 .תויעב לכ

 -בא םע םיעבצ 256 לעמ תולעל ךירצ ךניא םא

 תשיכר תא קודבתש יאדכ ,1024א768 לש הנח

 .הדד 6 קזחס5 1 ק80 לש 184-ה תסריג

 -יב לשכ סה הז חול יעוציב יכ תנעוט 11 תרבח

 -או םיעבצ רפסמ סע ךא ,8154-ה תסריג יעוצ

 .תוחפ 5100 תרומת ,רתוי םיכומנ הנחב

 תוקולחמל רוקמ : ןומטמ ןורכיז

 -יז לש תורוצ רפסמב םיתיעל םישמתשמ םינרצי

 .תולוכי ףיסוהלו םיעוציב רפשל ידכ ,ןומטמ ןורכ

 ומצע חיכוה 6ת4 קזזז65 שנתה 0/8154 -ה

 ₪08 תוריהמ לבקמ התא .רתויב ריהמה חולכ

 הקפס תיבה סמו = 1/1820175-) 4010642 רובע קזב תוריהמו ההובג

 לש םיבוטה סינפוגה ומכ ,תוידוח* תופסות סולפ

 תפס[ -ב הרוצתו ןורכזו גז

 71 רשא) ןומטמ ןורכיז תרזעב תויביס יופימ

 רשא ,םינרצי ןיב זע חוכיוול איבה (וב תשמתשמ

 -ומל ןגוה אל ןורתי ןתונ אוה יכ ונעטו ונילא ונפ

 רשא תונורתי  ,ו/ותשסשפ ינחבמב םימייוסמ םירצ

 ימוימוי ,ליגר שומישב יוטיב ידיל םיאב סניא

 .ףיאמב

 -י'ז םע (8חא!) תויביס יופימ יכ םינימאמ ונא

 -ובמ םימושייב םיעוציב רפשל לוכי ןומטמ ןורכ

 דעו .תימלצ תכלשהו תרירגמ לחה ,(/ות6סיאמ יסס
 רחא ןינע .ךסמה לע תוזזומה תוקורס תונומתל
 ,וז הריקסב .טסקטל ןומטמ ןורכיזב שומיש אוה
 רתויב הובגה ןויצה תא גישה *96אם סיטרכ
 תאז תורמל ךא ,0\קוז05 ואןאא(גאא ןחבמב

 תריחביי ראות תא הז סיטרכל תתל ונלכי אל

 לוכיבכ ייהמרעהייה התיה ךכל הביסה .ייסיכרועה

 -טל ןומטמ ןורכיזב שומיש ידי לע ,ונינחבמ לע

 םילבקמ ונייה םא .ןחבמב עיפומש סייוסמ טסק
 -ייח ,ליבקכ טסקטל ןומטמ ןורכיזב שומישה תא

 -וכי ויה סה וכרד םינרציל בחר חתפ םיחתופ וג

 -וא תואצות תגשהל םהיסיטרכ תא ןווכל םיל

 סיטרכב .מאסצאוג א-ה יקדבמב תוילמיטפ

 רובע ןה ןומטמ ןורכיזב שומיש היה *90%5 לש

 .טסקט רובע ןהו תויביס יופימ

 ינייפאממ םינוש טסקטל ןומטמ ןורכיז ינייפאמ

 ליעוי ןומטמה .תויביס יופימ לש ןומטמ ןורכיז

 טסקט תזורחמ לע הפוצר הרזח לש םיאנתב קר

 םהב סיבצמה .ךסמל בושו בוש תחלשנה ,העובק

 לחבמב דואמ | םלולת | רופיש הארת

 -הש דועב ,ןכאו שמתשת סהב 85א08א148%-ה

 לע תובר עיפשה טסקטל ןומטמ ןורכיזב שומיש

 םירופישב ןיחבהל ונחלצה אל ,םינחבמה ינויצ

 -י'ז ןיב לבלבת לא .ייםייתימאיי םימושיי עוציבב

 קס .םינפוגל ןומטמ ןורכיזו טסקטל ןומטמ ןורכ

 ןורכיזב שומישה תא בויחב האור א/62זאם

 -יב רופישל איבמ רבדהש סושמ ,םינפוגל ןומטמ

 רמוש סינפוג ןומטמ .יייתימאה סלועייב םיעוצ

 םינמיסהו םירפסמה ,תויתואה לכ לש סוגרת

 האירקל םינימו ,ישממ תויביס יופימ תרוצב

 .סהל קוקז התא רשאכ הריהמ

 רפסמ םע בוט סיטרכ וניה *90%א8-ה סיטרכ

 קס 62188 תכרעמ ךא ,תוחיטבמ תולוכי

 תא תונגל אלש הלוכי הניא

 -לו תוסנל הרבחה תטלחה

 ידי לע ,ונינחבמ לע סירעה

 -ומה סירביירדב שומיש

 -ואב .םהל דחוימב םימאת

 סיטרכ םסג | ,ןפוא ות

 -ואב סנקנ 156011 05-ה

 -ועה תריחביי ראותה ןדב

 וטטרש אל רשא סירביירד

 תקייודמו האלמ הרוצב

 לש םיפפוח סיקולב תוזה

 ןכ .ומכו תויביפ 4%

 לש ןחבמב ךרד רוציק ושע



 תונולח יציאמ

 ב

 חיטבמ חרכהב וניא שז-8שפ-ל ץיאמ רוביח
 תעדל שי יכ םיאור ונא בושו בוש .םילועמ סיעוציב

 ימוקמה קיפאה תונוכתמ ברימה תא קיפהל

 .בוטל תווקלו סאתמ עוקתל קר אלו

 פסו 8 -ה סיטרכ .םיעלוצמ טוטרש

 שמתשה רשאכ םיווקה תא הצח םג 0

 -מה וזל ההז טסקט תזורחמ הצבוש וב רביירדב

 .ונלש ואתופמאסזז 1571 .גצ-ה תשמש

 בוטל םירוכז

 הסדופד 68477105 \אאפקאד 900 סיטרכ

 -מה וינויצ תוכזב בוטל רוכז (5495 הלוע) זמ

 תודוה םיקפומה ,א0706פ-ה ןחבמב םילוע

 .בשחמל ךסמה ןיב הציצחל ולש דחוימה רביירדל

 .\/ות605-ב הדובעל םיאתמ אל הז סיטרכ

 לע ססובמה עזגאוסאפ 5154178 24 תוחולה

 תוגאוסאס 57541/78-ו (5249 הלוע) 866801-ה

 ונתנ (5349 הלוע) 866928-ה לע ססובמה 0

 080786 -ה | קדבמב תולועמ תואצות

 ולא תוחול לש תואצותה | .אזאא(גתא

 וררועתהו תומישרמ תוחפ ויה 010642-ב

 תזגאוסאפ -ה סיטרכ ,ןכ ומכ .תויעב רפסמ

 ידכ 08-ב םיעוציב רופישל קוקז ד

 .866928-ה יססובמ ויחא לש המרל עיגהל

 לע שדח ץיאמ בבוע
 קפואב ווגדחסא

 לש תכראתמה המישרל ץיאמ בבש דוע ופיסוה

 -ולה = .קושב םימייקה \/ות6סש5 תצאה תונורתפ

 אס םיארקנ //70א לש םישדחה תוח

 (אוטו דזאמסזג 68105 6 פ)

 ,הרבחה לש םידוחייה םיבבשה לע םיססובמ םהו

 -> ולא םיבבש .יאמ תליחתב תאצל םירומאה

 .םירחא תוחול ינרציל סג ורכמ

 גגא6מ 41.02201-ה ,471 אס 32-ה ומכ

 ושמומי הז בבשב םג ,53/860א8%%-ה תחפשמו

 םיקולב תזזה ומכ ,תונוש תויפרג תולוכ: הרמוחב

 יבר םיעלוצמ ,תורוצ יולימו (1'8ד) תויביס לש

 בבש םימוחת הברהב .תוירטמואג תורוצו תועלצ

 ,םימייקה םירחאה םיבבשה תולוכי תא רובעי הז

 ,6ג5 ילכב תוידמימ תלת תורוצ תצאהב דחוימב

 .תויתוא תייוותהו 2 יצצוח

 יכ תוזמרמ בבשה לש תורחאו ולא תולוכי

 -תל הלש או04-ה יסיטרכ תא תנווכמ או דאזא

 ילמיטפוא היהי הז בבש .תויפרג הדובע תונח

 ץפאזזטא יבבשו 486 תוססובמ תוכרעמ רובע

 קיפאה תרוצתב םג ךומתיו לטניא לש םישדחה

 בבש לש קיפאה בחור .(/0641 )805  ימוקמה

 -ומ תויביס 64 רשאכ ,(י) תויביס 128 אוה הז

 -שה לש ץורעה בחורמ לופכ) הקיפרגל תושדק

 -תל תויביס 64-ו (םויכ םימייקה סישידחה םיבב

 האולמב לצונת הז ץורע בחורב .ואדיו תגוצ

 -יס 66 לש םיקולבב הביתכהו האירקה תלוכי

 32 לש ראשי 690-ל קשממהו .%84א-ל תויב

 -ינפ דבוע  ,אמגודל א/ג01 32-ה בבש .תויביס

 -לו בותכל לגוסמ וניא ךא תויביס 64 םע תימ

 .תויביס 64 לש םיקולב הצוחה אורק

 ,וניקדבמל םינכומ ויה אל או64 לש באה תוחול

 רתוי רהמ 12 יפל תופצל רשפא ריינה לע ךא

 -הו םישודיח .םימייקה \/ותטסשצ יציאמ בורמ

 םיללוכ הז בבש םע ואובי רשא םירחא תואצמ

 -יהמ תא ץיאהל ידכ ,רוייל תספדמל רישי קשממ

 הכימתו (היצמינא) תושפנה תצאה ,הספדהה תור

 .לסקיפל תויביס 32-ב

 -ומ 6 םאתמ וללכי א(64-ה תוחול יגוס לכ

 -יס 24 לש םייתימא םיעבצב וכמתי םלוכו ללכ

 םידעוימ החפשמב םינושארה תוחולה | .תויב

 ןיידע םיאצמנ 11/0041. 805-ו ,או6ג ,154-ל

 8-805-ו 761 | 15 רובע תוחול חותיפב

 -ות םג היהת .(82486 הדובע תונחתב שמשמה)

 תינכותו ואופ6סש5-ב םינותנ תסיחדל רזע תינכ

 .האדד- 16

 תוא לש הרמתהל רזע סיטרכ אוה 180 0

 תוכיאב ואדיו קפסל לוכיש א180/41. היזיולט

 -ות .ךסמל היויוולט ירודיש ריבעהל וא ההובג

 הלעת 1פמס-ןא-4-וואפסוש תארקנה ,וז תפס

 תרדסב תוחולה לכ םע תירשפא היהתו 5

 .(08-ה

 ימוקמ קיבאל םייופצה תוחולה

 םייפרג םימאתמ השימח לש תינושארה המיגדה

 יציאמ וליפאש החיכומ 854 ימוקמ קיפאל

 רובגל םילוכי םניא םיחלצומה 154-הו 2154-ה

 ,ליגר א-ב .ימוקמה ץורעה לש תוריהמה לע

 -בה וא םיביכרה לכ ,154 וא 5154 קיפא לעב

 -אה םיביתנה ינשמ דחא לע םיבשוי םהלש סירק
 | בשוי וילע ,ימוקמה ינורכניסה ץורעה :םיינורטקל

 -הה ורעו םיישארה םירקבהו תכרעמה ןורכיז

 -וכה ירקב םיבשוי וילע רשא ,ינורכניסאה הבחר

 הז הנבמל .םירבדה ראש לכ טעמכו םדומה ,םיננ

 -ישב ןורתי לכ היה אל רבעב :יתרוסמ ןויגה שי

 לפטמה ,ינורכניסאה ץורעה לש םיעוציבה רופ

 תמירו בצק אליממש םושמ ,םייפקהה םיביכרב
 .4ורעה תא אלמלמ קוחר היה םהמ םסינותנה

 -יה םינקתה רפסמ לש םינותנה תמירז ,םויכ

 ,םישידחה םייפרגה םימאתמה לש דוחייב ,םייפק

 .תאשל לוכי יטרדנטסה ץורעהש הממ רתוי הלודג

 184-ה תרוטקטיכראל הבחרה אוה (1-805-ה

 -תה השולשל אלמ קשממ תרשפאמה ,5154-הו

 .ימוקמה קיפאה לע םייפקיה סינק

 -תמ \1-808-ב םידבועה םייפקיה םיביכרב

 םיניפ 112 לש רבחמ ךרד ימוקמה קיפאל סירבח

 ידכב .ינשה דצב יטרדנטס 154 רבחמו דחא דצב

 חולב ונשמתשה , 1-805-ה יעוציב תא ןוחבל

 ונחבו 486 יזכרמ דבעמ םע ,או1080א]א לש סא

 ינתבמו 205-ה ,40106ג2-ה תדובע תא

 .68\ 105 וצזאאוגאא-ה

 גישה (5799 הלוע) 6 כזאג1 וש 8ק5קם80-ה

 לנתבמב רתויב תוהובגה תואצותה תא

 256 לש םינפואב ימוקמ קיפאל אאא! 8א-ה

 20.14 לש האצות) 5058 0 תנחבאב םיעבצ

 1024 א768 לש הנחבאבו (הינשל לסקיפ-הגמ

 הז חול .(הינשל לסקיפ-הגמ 20.77 לש האצות)

 עצבמו וצמוחמא 20/8 9000-ה בבשב שמתשמ

 תוזה ומכ ,תוחיכש תויפרג תויצקנופ הרמוחב

 -רש ,הרמוחב ןמס ,(811817) תויביס לש םיקולב

 טלפ/טלק קשממ סע .םיחטש יולימו םיווק טוט

 ןאולמב לצנמ ססואפא 9000-ה ,תויביס 32 לש

 ןועימב שומיש ללוכ ,ימוקמה קיפאה תונוכת תא

 .תובותכ לש יראיניל

= .] 

 לש תינושארה המיגדה

 םייפרג םימאתמ השימח

 שץמ%4 ימוקמ קיפאל

 יציאמ וליפאש החיכומ

 154-ה) ₪184-ה

 םילוכי םניא םיחלצומה

 לש תוריהמה לע רובגל

 .ימוקמה ץורעה
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 ?ק% הלל

 ינא שוטניקמ יבשחמל יתכרעה תורמל *

 שוטניקמ ןיב הקומע םוהת שיש בשוח

 בשחמב דקמתהל ןיזגמה לעו ק6-ל

 !לודג ןותיעה הזמ ץוח ...ישיאה
 כ רימא

 ןולימ הבתכ לכל ףרצל ךירצ יתעדל <

 הוושה ןושלב םייעוצקמ םיחנומ שרפמה

 .דובכה לכ ,הלועמ ןותיע ...שפנ לכל

 רדנט ןרוא

 חסונב היולגה רופיש לע בושחל יאדכ ..<

 לכ !!!הלועמ ןותיע ...8עד₪ לש תויולגה

 .דובכה

 גרבנירג הירא

 תויעוצקמהמ דואמ םינהנ ונא <
 לכ .הז ןותע ךרענ ןהב תויביטקיבואהו
 !!ריינה תוכיא אשונב ורבשת לאו ... דובכה

 ןיקנימ איג

 םעפב 6 4042188 תא יתשגפ 6

 םירפסה תונחב ןוינכטב הנושארה

 ,יניעב ןח אצמ אוה .ותוא תונקל יתרהימו

 ןותיע לש תונוכתו יפוא לעב אוה יכ

 .הלימה תועמשמ לכב םיבשחמ

 יעוצקמ אוהו אלפנ שממ אוה הזה ןותיעה

 תא ךרבמ ינא .ץראב רחא ןותיע לכמ רתוי

 םיבשחמה תמר דודיעב סכתמורת

 .ץראב אשונב תוניינעתההו

 ילע לאמג יבעוז

 םיטקפסיד העמל
 ?םיקובד

 ,םירפסה תונחב יתינק םימי המכ ינפל +

 העתפה .םכלש ןוחריה תא ,שדוח לכב ומכ

 רשאכ .התיבה יתעגה רשאכ יל התפיצ

 תא תפטועה ןוליינה תיקש תא יתחתפ

 יפד ןיבמ לפנ ,וב ףדפדל יתלחתהו ןוחריה

 היה רומאש טמוקמ תצק טקסיד ןיזגמה

 .העתפה ןכא .סוריו-יטנא תנכות ליכהל

 תפיטע ךותל טקסידה סנכוה אל המל לבא

 הניגמה תדפורמ הפיטעל ,לכמ בושחו ,ןגמ

 םוקמב !הלאכ םירקממ טקסידה לע

 אלש טמוקמה טקסידה תא םכל חולשל

 תפלחהו קיטסלפה תפיטע תא יתחתפ דבע

 היהש רחא טקסיד לש הפיטעב התוא

 ,לבח !!דבע טקסידהו יתקבדה ,יתושרב

 ןח אצמ טקסידה לש ןבלה עבצה אקווד

 ,סכלשכ יעוצקימו דבוכמ ןוחרי  .ייניעב

 םיבשחמ ינותיע לע תומר המכב הלועה

 םג סחייתיש יואר ,ותויעוצקימב םירחא

 מייע ,טקסיד םיפרצמ הב הרוצלו ךרדל

 ידיב האיציו לוזלזכ הלילח שרפתי אלש

 .הבוח

 לולה השמ

 תאצוהב סכתמזוי לע דאמ יתחמש <

 תאז ,וילע סותחל יתרהימו תירבעב ןותיעה

 האצוהב םג ןייעל ךישממ ינאש תורמל

 תמר יכ ןייצל בייח ינא .תיאקירמאה

 .הנהמ דואמ וב האירקהו ההובג םכנותיע

 ,םיסונובהו תומזויה לע דובכה לכ ,ףסונב

 חולשמב בוטה םשה תא לקלקל לבח קר

 .םיקופד םיטקסיד
 ירפ ךרע

 אל םוגפ טקסיד תצפהש יל המדנ +

 לש בוטה סש תא אל .דחא ףא תא תתרשמ

 תונימאה תא אל ,ע6 62[א שת מז

 .לבקמה תא אל יאדובו ,הנכותה תרבח לש

 לבקל השק - 10 לש ןדיעב םוקמ לכמ

 !הז תא

 דוד לואר

 םיטקסידה םע היעבה :תכרעמה תבושת

 ,סיריא תרבח תאו ונתוא סג העזעיז

 ונחנא .הנכותה תא ץיפהל ונלוכי התובידאבש

 .םיבזכואמה םיארוקה ינפב תולצנתה םיעיבמ

 .193 דומעב יוציפ תעצה סג ואר

 םימפרבלה תלישד

 םוע לע םע 'מע םשע

 3 קתעמ 83 םיבשחמ סוקופ תאצוה 5 המסידא
 11 קטזא
 177 הטויא

 59 טקפמיא
 5 סקפייא
 129 קטינלא
 +3 רודלא
 2 םישילא
 15 ןידלא
 113 | השחמה תוכרעמ ןלא
 10.9 רקלפא
 212 סיבשחמ .ר.א
 59 סיבשחמ גאב
 79 יגולונכט יב
 139 טטייב דנא סטיב
 1 תניב
 7 סקיפרג
 15 רטג
 59 טולפ הטאד
 6 קט ייה התלד
 55 ימע דוה

 ני באל כ וה

 5 דרקפ טלויה

 ,7 סוטול-ןליח
 7 תבשבשח
 3 וקלר ונכט
 3 לארשי מבי
 71 םיבשחמ עדי
 11 סוקורוי
 1|,2 ינוס-ראפשי
 19 בשחמה תירק-למרכ
 5 שגד-סיבשחמ ןוויכ
 1.7 תינלכ
 ]153 זארימ
 7 סדקתמ בושחימ
 3 טפוסורקימ
 123 טנורקימ
 17 גאמ
 11 ןיילורקימ
 0 סדימ
 5 ןתימ
 15 םיבשחמ חמ

 'מע

 29 ליעפמ
 1|1 גתמ

 3 סורט הבונ
 9 ןונ-ןינ
 143 תיביס

 |99 ןויס

 121 ססקס
 1 םידע

 15 לב דרקפ
 9ף9 הלומרופ
 1-17 לכימ-סטקדורפ
 211 באז לוק
 07 קוויש טרק
 3 רוטס רטויפמוק
 3 ףשר
 194 םילשורי הנכות
 ]1 ,,+1 תסמ-64
 11 םאו
0 41 
 13 ו
 7 תדמ
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